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RESUMO 

 

Esta tese pretende investigar três pontos fundamentais para a vitória de Jair Messias Bolsonaro para a 
Presidência da República em 2018. Para ilustrar tal fato, serão observados os contextos ideológicos e 
políticos. O recorte histórico que encontramos para melhor demonstrar nossa argumentação é de Junho 
de 2013 a Outubro de 2018. Estas datas são importantes pois são as que mais tiveram impacto na situação 
conjuntural brasileira e, fica mais evidente uma escalada, um crescimento dos discursos e manifestações  
de brasileiros que de conservadores apresentam-se efetivamente como reacionários. Para entender o 
discurso destes eleitores, faz-se necessário entender a questão de valores do candidato Jair Messias. É 
fato conhecido que existe desde a candidatura uma ala ideológica que apoia o Presidente e dentre eles, 
aparece como “guru” a figura de Olavo de Carvalho. Dessa forma, entendemos ser essencial apresentar 
as ideias do pseudo-filósofo no primeiro capítulo desta tese, além das manifestações que ocorreram entre 
Junho de 2013 até Abril de 2016. Também nos dedicamos a entender a questão dos valores do segundo 
grupo identificado como importante para o resultado eleitoral: os “evangélicos”. No entanto, 
entendemos que colocar a questão nesta “caixinha” é complexa do ponto de vista científico, tendo em 
vista a diferença entre o discurso dos pseudo-evangélicos (principalmente os ligados a teologia da 
prosperidade) e a denominação de quais seguidores destas religiões são evangélicos, de fato. Assim 
como a questão da generalização do termo “voto evangélico”, ocorre com o “voto da classe média”. 
Para tanto, no terceiro capítulo deste trabalho tentamos entender quem é a “classe média” no Brasil? O 
trabalho busca, portanto, responder: porque foram identificados os evangélicos, a classe média e a mídia 
como fatores essenciais para a vitória de Jair Messias Bolsonaro? Sustenta-se que: 1) o avanço de 
pautas feministas, de movimentos negros, LGBTQI+, entre outras tiveram uma reação de setores da 
sociedade que rejeitam essas liberdades individuais e que associaram estas pautas a partidos de esquerda, 
no Brasil. Para tanto, a ala ideológica, pautou os discursos do candidato que já correspondia a esta forma 
de pensar; 2) a questão das liberdades individuais estava “ferindo” as crenças cristãs e confrontando este 
estrato da sociedade. Não à toa o slogan de campanha é “Brasil acima de tudo e Deus acima de todos”. 
3) Parte das camadas médias assimilaram o discurso de corrupção a partir da Operação Lava Jato e 
cresceu um movimento antipetista como se a causa de desvio de dinheiro do Estado fosse uma criação 
do Governo Petista, além da questão de classe que envolve a figura do principal líder do Partido dos 
Trabalhadores: Luiz Inácio Lula da Silva. 
Palavras-chave: Eleições Presidenciais. Reacionarismo. Voto fundamentalista-cristão. Classe Média. 
Antipetismo. 
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ABSTRACT 

 
This thesis intends to investigate three fundamental points for the victory of Jair Messias Bolsonaro for 
the Presidency of the Republic in 2018. To illustrate this fact, the ideological and political contexts will 
be observed. The historical clipping that we found to better demonstrate our argument is from June 2013 
to October 2018. These dates are important because they are the ones that had the most impact on the 
Brazilian situation and, an escalation, an increase in the speeches and manifestations of th at of 
conservatives present themselves effectively as reactionaries. To understand the speech of these voters, 
it is necessary to understand the question of values of candidate Jair Messias. It is a known fact that 
since the candidacy there has been an ideological wing that supports the President and among them, the 
figure of Olavo de Carvalho appears as a “guru”. Thus, we believe that it is essential to present the 
pseudo-philosopher's ideas in the first chapter of this thesis, in addition to the manifestations that took 
place between June 2013 and April 2016. We are also dedicated to understanding the issue of the values 
of the second group identified as important for the electoral result: the “evangelicals”. However, we 
understand that putting the question in this "box" is complex from a scientific point of view, given the 
difference between the discourse of pseudo-evangelicals (especially those linked to prosperity theology) 
and the denomination of which followers of these religions are evangelicals, in fact. Just as the question 
of the generalization of the term “evangelical vote”, occurs with the “middle class vote”. Therefore, in 
the third chapter of this work we try to understand who is the middle class in Brazil? Therefore, the 
work seeks to answer: why were evangelicals, the middle class and the media identified as essential 
factors for the victory of Jair Messias Bolsonaro? It is argued that: 1) the advance of feminist agendas, 
black movements, LGBTQI+, among others, had a reaction from sectors of society that reject these 
individual freedoms and that associated these agendas with left-wing parties in Brazil. For that, the 
ideological wing, guided the speeches of the candidate who already corresponded to this way of 
thinking; 2) the issue of individual liberties was “hurting” Christian beliefs and confronting this stratum 
of society. No wonder the campaign slogan is “Brazil above all and God above all”. 3) Part of the middle 
class assimilated the discourse of corruption from Operation Lava Jato and an anti-PT movement grew, 
as if the cause of the embezzlement of State money was a creation of the PT Government, in addition to 
the class issue that involves the figure of the principal leader of the Workers' Party: Luiz Inácio Lula da 
Silva. 
Keywords: Presidential Elections. Reactionism. Christian fundamentalist vote. Middle class. 
Antipetism. 
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ABSTRAIT 

 
Cette thèse entend investiguer trois points fondamentaux pour la victoire de Jair Messias Bolsonaro à la 
Présidence de la République en 2018. Pour illustrer ce fait, les contextes idéologiques et politiques seront 
observés. La coupure historique que nous avons trouvée pour mieux démontrer notre argumentation est 
de juin 2013 à octobre 2018. Ces dates sont importantes car ce sont celles qui ont eu le plus d'impact sur 
la situation brésilienne et, une escalade, une augmentation des discours et manifestations de celle des 
conservateurs se présentent effectivement comme réactionnaires. Pour comprendre le discours de ces 
électeurs, il faut comprendre la question des valeurs du candidat Jair Messias. C'est un fait connu que 
depuis la candidature il y a une aile idéologique qui soutient le président et parmi eux, la figure d'Olavo 
de Carvalho apparaît comme un « gourou ». Ainsi, nous pensons qu'il est essentiel de présenter les idées 
du pseudo-philosophe dans le premier chapitre de cette thèse, en plus des manifestations qui ont eu lieu 
entre juin 2013 et avril 2016. Nous nous attachons également à comprendre la question des valeurs. du 
deuxième groupe identifié comme important pour le résultat électoral : les « évangéliques ». Cependant, 
on comprend que poser la question dans cette "boîte" est complexe d'un point de vue scientifique, étant 
donné la différence entre le discours des pseudo-évangéliques (notamment ceux liés à la théologie de la 
prospérité) et la dénomination dont sont les adeptes de ces religions. évangéliques, en fait. De même 
que la question de la généralisation du terme « vote évangélique », se pose avec le « vote bourgeois ». 
Par conséquent, dans le troisième chapitre de cet ouvrage, nous essayons de comprendre qui est la classe 
moyenne au Brésil ? Dès lors, l'ouvrage cherche à répondre : pourquoi les évangéliques, la classe 
moyenne et les médias ont-ils été identifiés comme des facteurs essentiels de la victoire de Jair Messias 
Bolsonaro ? Il est avancé que : 1) l'avancée des agendas féministes, des mouvements noirs, LGBTQI+, 
entre autres, a eu une réaction des secteurs de la société qui rejettent ces libertés individuelles et qui ont 
associé ces agendas aux partis de gauche au Brésil. Pour cela, l'aile idéologique, a guidé les discours du 
candidat qui correspondait déjà à cette manière de penser ; 2) la question des libertés individuelles « 
blessait » les croyances chrétiennes et confrontait cette couche de la société. Pas étonnant que le slogan 
de la campagne soit « Le Brésil avant tout et Dieu avant tout ». 3) Une partie de la classe moyenne a 
assimilé le discours de corruption de l'opération Lava Jato et un mouvement anti-PT s'est développé, 
comme si la cause du détournement de l'argent de l'État était une création du gouvernement du PT, en 
plus de la question de classe qui implique la figure du principal leader du Parti des Travailleurs : Luiz 
Inácio Lula da Silva. 
Mots-clés : Élections Présidentielles. Réactionnisme. Vote fondamentaliste chrétien. Classe moyenne. 
Antipétisme. 
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INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho tem como objetivo principal a investigação dos motivos que levaram Jair 

Messias Bolsonaro a ganhar as eleições em 2018. Entendemos que não é possível abarcar nesta 

tese todos os elementos que levaram ao resultado eleitoral, mas entendemos que três deles 

foram fundamentais: as manifestações de 2013-2016; o voto “evangélico” e a posição de parte 

das classes médias. 

Atualmente, o senso comum ainda compreende que as manifestações de 2013 já foram 

cooptadas pela extrema direita, que todos os evangélicos apoiaram Bolsonaro (como se se 

tratasse de uma massa homogênea) e que toda a classe média e branca é um eleitor potencial de 

Bolsonaro.  

De acordo com nossa pesquisa chegamos a conclusões distintas do que ainda continua 

como discurso nos meios de imprensa alternativa, alguns militantes políticos, e pessoas que se 

interessam pelo tema. Algumas questões permearam este estudo: 1) se os movimentos de 2013 

foram totalmente aliciados pela direita ou extrema direita, qual a razão da Presidenta Petista 

Dilma Rousseff ter sido reeleita em 2014?; 2) No Censo de 2010 consta um crescente número 

de pessoas que se identificaram como “evangélicas”, mas pastores se colocaram como eleitores 

de Fernando Haddad (Pastor Henrique Vieira, Ariovaldo Ramos, Daniel Elias etc.) e outros 

apoiadores de Jair Messias Bolsonaro (Edir Macedo, Silas Malafaia, Waldomiro Santigo etc.), 

então também não é possível falar numa homogeneidade do voto evangélico?; 3) A classe média 

foi responsável pelo resultado eleitoral?. Esse ponto ainda é mais difícil de afirmar pois a 

classificação das classes médias em termos das Ciências Políticas, e de um pressuposto 

marxista, partem de pressupostos dos quais discordamos que as agências de pesquisa fazem 

uso. 

Por essa razão, nesta tese, discutiremos o que são as classes médias para fins da Ciência 

Política, mas quando formos apontar as pesquisas, como elas são realizadas pelas especificações 

de renda e consumo para qualificar os entrevistados, os números podem não ser os mesmos se 

as agências utilizassem parâmetros distintos para classificação das classes sociais. 

Assim, as hipóteses que sustento são 1) o recrudescimento das manifestações contra os 

Presidentes Petistas Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) e Dilma Rousseff (2011-2016) se 

deram a partir de 2015 e aparece em cena a extrema direita e o guru Olavo de Carvalho; 2) os 

evangélicos que votaram em Bolsonaro foram em maioria os ligados as correntes 
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neopentecostais com doutrina fundamentalista; 3) a classe média eleitora de Bolsonaro tem 

perfil reacionário.  

Para pautar esta pesquisa adotamos além de textos de Karl Marx, também de autores 

com vertente marxista como Antonio Gramsci, Louis Althusser, Nicos Poulantzas, Décio Saes, 

Armando Boito Junior, Sabrina Fernandes entre outros. Não obstante trouxemos para discussão 

autores que passaram debater a respeito da existência de uma “nova classe média” como 

Marcelo Neri, Marcio Pochmann, Jessé Souza, Marilena Chauí entre outros. 

O exame dos antecedentes históricos da formação das classes médias no Brasil partiu 

das análises de Décio Saes e a leitura da natureza e do funcionamento do sistema capitalista 

partiu das minhas conceituações de estudos anteriores. Estes viabilizaram subsídios teóricos e 

estabeleceram a base desta proposta de tese, que pretende, como foi posto, entender o resultado 

das eleições de 2018. Pontuamos, outrossim, que um fator que não é visível a maior parte dos 

brasileiros é a interferência dos interesses das burguesias que determinam, invariavelmente, os 

resultados eleitorais. Entendemos que Governo e Poder são coisas distintas e, portanto, os 

Presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff chegaram ao Governo a partir de 

acordos realizados com as classes dominantes. Um exemplo disso foi a “Carta aos Brasileiros” 

que o ex-presidente Lula fez para apaziguar os ânimos da burguesia. Assim, dois pontos que 

sabemos importantíssimos, mas que ficarão em segundo plano neste trabalho são as ações das 

classes dominantes e das mídias neste processo que culminou com a vitória de Jair Bolsonaro.1 

É ampla a literatura que tenta explicar os três pontos que vamos abordar neste trabalho. 

No entanto, a maioria deles se aprofunda em apenas um dos pontos históricos, ideológicos e 

políticos que permeiam esta tese.  A nossa opção foi mais abrangente, partir do todo para 

entender as partes. Sem a menor dúvida esta escolha pode trazer limitações ao trabalho. No 

entanto, não conseguimos entender ser possível analisar esse contexto histórico sem abordar, 

no mínimo, esses três elementos que nos propusemos estudar.  

Mais recentemente, alguns trabalhos já estão sendo publicados com o mesmo objetivo, 

mas muitos deles partem dos pressupostos que identificamos algumas inconsistências, muitas 

vezes devido à metodologia utilizada ou por se tratar de análises de áreas do conhecimento das 

ciências humanas, mas não das Ciências Sociais.  

Dentro desse axioma, a tese está dividida em três capítulos. O primeiro, intitulado 

Jornadas de Junho, Olavo de Carvalho e a ascensão do Deputado de baixo clero, teve como 

 
1 A respeito indicamos os livros: A radiografia do Golpe (2016), Jessé Souza; Reforma e Crise Política no 

Brasil (2018), Armando Boito Junior; A burguesia brasileira e a política externa nos gover nos FHC e Lula 

(2014) Tatiana Beringer. 
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objetivo responder as seguintes questões: quais foram os motivos que levaram Jair Bolsonaro 

ao Governo Federal? Qual a relação com Junho de 2013? Qual a importância do “pseudo-

filósofo” Olavo de Carvalho nesse cenário? Como ocorreram as eleições de 2018? Quais os 

discursos envolvidos? Como se apresenta o neoliberalismo, junto com um projeto reacionário, 

no plano de governo do então candidato? 

São estas as perguntas que este capítulo buscou responder com o propósito de 

demonstrar que esse cenário obscuro, difícil e muito contraditório, que se desenhou desde 2013, 

foi necessário para a vitória de Jair Bolsonaro. Com intuito de respostar tais questões, este 

capítulo se divide em analisar os seguintes elementos: as manifestações controversas ocorridas 

entre 2013 e 2016; a extrema direita brasileira e sua relação com Olavo de Carvalho e, por fim, 

o processo eleitoral de 2018, com a apresentação das “propostas de governo” de Jair Messias 

Bolsonaro, muito bem alinhadas aos interesses das classes dominantes, do fundamentalismo 

religioso e do reacionarismo. 

Para o primeiro capítulo trouxemos elementos que se pautaram de Junho de 2013, a 

influência do pseudo-filósofo Olavo de Carvalho em alguns grupos da extrema d ireita 

brasileira, as passeatas a favor do Golpe contra a Presidenta Dilma Rousseff (achamos 

importante apontar o documentário “Adeus Querida”, pois ele demonstra que nos dias que 

antecederam 17/04/2016, muitos já eram os “cidadãos de bem” que estavam às portas do 

Palácio do Planalto com camisetas com a foto do Olavo de Carvalho e daquele que viria ganhar 

as eleições em 2018). Buscamos também estabelecer uma relação entre as práticas ensinadas 

por Carvalho aos seus alunos e que foram tão bem utilizadas na campanha eleitoral de 2018.  

No segundo capítulo, O crescimento dos evangélicos no Brasil, o pacto com Jesus e o 

voto em Jair Messias Bolsonaro, o escopo principal foi examinar os principais aspectos sobre 

o neopentecostalismo e a teologia da prosperidade2. Para tanto, compreender a relação entre o 

pensamento e a ação prática e política do Pastor Silas Malafaia e do Bispo Edir Macedo 

(principais apoiadores de Bolsonaro) se mostrou fundamental para alicerçarmos esta tese. 

Analisar algumas das principais teorias da conspiração, como a Nova Ordem Mundial, foi um 

fator necessário por se mostrar alinhado ao discurso de lideranças políticas e religiosas do 

Brasil. Nesse sentido, foi preciso traçar um paralelo entre a teologia da prosperidade, 

 
2 Seria necessário mais tempo para demonstrar que existe um interesse significativo em buscar explicar a teologia 

como teoria a partir de estudos e livros do estadunidense Napoleon Hilll, embora suas obras tentem ser pautadas, 

atualmente, por coachings que usam de termos científicos para dar credibilidade a questões não científicas, como 

o caso da física quântica, mecânica quântica, do design inteligente, entre outros aspectos relacionados ao tema.  
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conspirações e neoliberalismo, que formaram mais um elo entre os eleitores de Bolsonaro na 

condição do eixo entre religião, política e fundamentalismo. 

Para tanto, nossa análise está relacionada com o primeiro capítulo no que diz respeito a 

teologia da prosperidade que foi propalada durante o período eleitoral, fato que abrange a 

questão e o interesse de alguns líderes religiosos com a defesa do capital e os interesses 

econômicos de Paulo Guedes e Bolsonaro, bem como com algumas das teorias conspiratórias 

reproduzidas por Olavo de Carvalho, além do discurso de ódio às minorias, amparados pelo 

jargão: “Deus, Pátria e Família”. Para tanto, analisamos o crescimento dos evangélicos no Brasil 

e a conduta antipetista, a oposição aos direitos das minorias, bem como a relação com a teoria 

da prosperidade, ao empreendedorismo, a meritocracia e o neoliberalismo, e, por fim, o voto 

no candidato Jair Messias Bolsonaro. 

 Ao observar a relevância e a importância de compreender como o voto evangélico foi 

capaz de garantir a presidência de Bolsonaro, fizemos uma análise de quem seriam os principais 

líderes dessas igrejas e apontamos as pesquisas realizadas pelos institutos DataFolha e Ibope3, 

que apresentaram perguntas nas quais foi possível identificar religião, idade, sexo, escolaridade, 

região geográfica entre outras questões importantes para esta pesquisa. 

Observamos que a pauta desse setor religioso, tão diverso entre si, muito se assemelha 

com a ideologia neoliberal e com O caminho da prosperidade, projeto de governo de Bolsonaro. 

Identificamos, portanto, que tratar simplesmente de que o candidato, eleito à presidência, teve 

grande apoio do “voto evangélico” é uma deturpação acadêmica, já que evangélicos do prisma 

da ciência da religião, teologia e filosofia seriam os seguidores dos quatro evangelhos cristãos. 

E, os eleitores do atual presidente buscam seus argumentos de ódio que os qualificam no perfil 

mais reacionário dos pentecostais e neopentecostais que se pautam no antigo/velho testamento 

e nas revelações possibilitadas por seus líderes religiosos e membros das igrejas que possuem 

o dom das línguas4. Como neste capítulo tratamos mais das questões ideológicas dos 

“evangélicos”, também entendemos haver uma leitura equivocada sobre a questão 

neopentecostais x teologia da prosperidade. Para tanto, é possível identificar que mesmo na 

Assembleia de Deus, tida como pertencente à Segunda Onda e, portanto, não pertencente aos 

grupos neopentecostais, as práticas a partir da ascensão de Silas Malafaia passaram a configurar 

com os mesmos elementos deste grupo denominado Terceira Onda. As Igrejas da Segunda 

 
3 A escolha desses dois institutos de pesquisa se deu por ter uma abrangência semelhante e, portanto, ter mais 

possibilidade de avaliar o resultado das avaliações. 
4 Não vamos nos ater a explicação das correntes protestantes, para protestantes, pentecostais  e neopentecostais, 

entre outros. A respeito, consta nas referências bibliográficas diversos autores que tratam desse tema. 
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Onda, ou seja, pentecostais, não tem como prática a Teologia da Prosperidade, por essa razão 

quando Malafaia inclui esse aspecto das Igrejas da Terceira Onda (teologia da prosperidade) na 

Assembleia de Deus Vitória em Cristo, as análises e classificações realizadas pelos estudiosos 

dessa temática passam ser conflitantes. Possivelmente esse movimento deverá ser novamente 

estudado e, em particular, a Igreja Assembleia de Deus ser deslocada de sua classificação 

original ou ser identificada uma ruptura entre algumas ordens dessa denominação que pode se 

diferenciar da que Malafaia se tornou líder. 

Frisamos que a importância desse voto para a vitória de Bolsonaro demonstra que não 

se trata de “voto evangélico”, mas do voto de “fundamentalistas cristãos”, principalmente os 

ligados às vertentes da teologia da prosperidade que, de acordo com o Censo de 2010, compõem 

50% daqueles que se declaram evangélicos. Além dos dados estatísticos do voto desses 

personagens, fazemos a abordagem crítica da falta de parâmetro que as pesquisas não 

explicitam e que dificulta uma análise real do processo eleitoral em relação a esses grupos 

religiosos. E mais uma razão se soma a identificarmos esses eleitores como fundamentalistas 

cristãos, pois somam-se a eles os católicos radicais ligados a vertente da Renovação carismática 

da Igreja Católica, sendo o Padre Paulo Ricardo, olavista de primeira hora, e tendo como 

seminarista de sua ordem o apoiador de Bolsonaro e pessoa que compõe o escritório do ódio 

Alan dos Santos. Entendemos que o discurso de Jair Messias Bolsonaro foi o que mais engajou 

esses religiosos reacionários5 nos grupos das redes sociais e na divulgação das notícias falsas.  

No terceiro e último capítulo desta tese, A classe média urbana, a busca incessante por 

privilégios e os motivos que levaram parte dela votar em quem iria “mudar tudo isto daí” , 

focamos nossa análise em como, durante o período eleitoral, parte da classe média foi decisiva, 

não apenas no voto, mas no apoio ao candidato da extrema direita. Com a finalidade principal 

de compreendermos essa questão, os objetivos se dividiram em desenvolver o poder das mídias, 

a operação Lava Jato e a figura de Sérgio Fernando Moro, bem como as mudanças de humor 

do Supremo Tribunal Federal, membros da alta classe média, que se sentiram abalados e 

“forçados” a mudar suas posturas fugindo do Direito e buscando brechas para satisfazer os 

 
5 É importante realçar que a aproximação entre esses grupos, os católicos da vertente da “Renovação Carismática” 

e os espíritas kardecistas ligados ao “médium” Divaldo Pereira Franco, deixa claro que muito mais que o “voto 

evangélico”, quem elegeu Jair Messias foram os fundamentalistas cristãos. Para tanto, chamamos atenção para que 

pesquisas sejam realizadas acerca do que é a “teoria da prosperidade” e o avanço de tal nas redes sociais por 

diversos profissionais de autoajuda que se coadunam com esse processo do individualismo, em vez da questão da 

religiosidade, considerando que religião vem da palavra religar e que religião e instituições religiosas são coisas 

distintas. Neste trabalho nos focamos no que é possível demonstrar (como no primeiro capítulo) em relação às 

estatísticas que temos das pessoas que se identificam como evangélicos e que se colocaram como eleitores do 

Messias. 
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anseios das pessoas que permeiam a volta dos Ministros da Suprema Corte.  Partes das classes 

médias viam na ascensão de Bolsonaro a manutenção de seus privilégios de classe. O discurso 

de ódio que propunha uma solução simples para o problema da Segurança Pública “bandido 

bom é bandido morto”, de resolver a questão do antipetismo com frases como “vamos metralhar 

a petralhada” e o ódio de classe afirmado que seu Governo seria para as maiorias e que as 

minorias que se adequassem foram importantes alicerces para o voto em Bolsonaro, não 

importando se esse falatório iria atender apenas os anseios da classe ao qual pertencem. 

Foram com estes três capítulos e seus elementos complexos, o apontamento das questões 

ideológicas e práticas, os resultados das agências de pesquisa que já afirmavam nossa hipótese, 

mas sem aprofundamento que apresentamos aqui que demosntraram que as manifestações a 

partir de 2015, somados ao fundamentalismo cristão e a adesão de parte das classes médias 

lavajatistas e a criminalização da política na busca de “algo novo” parte dos elementos que 

levaram ao resultado eleitoral de 2018. 

A partir da soma desses elementos, as questões ideológicas e as questões práticas 

divulgadas demonstraram ao longo de cada capítulo deste trabalho que o resultado eleitoral é 

muito mais complexo do que o divulgado até o presente momento. 

A famosa frase “Aqueles que não conhecem sua história estão fadadas repeti-la”, de 

autoria de Edmund Burke para uns e de George Santayana para outros, é algo que devemos 

pensar todos os dias em que acordamos. Acreditamos ser esse um grande legado que devemos 

ter quando pensamos enquanto membros da academia brasileira. Academia essa ainda tão 

distante da maioria da população e por isso ainda mais importante para quem dela faz parte. 
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CAPÍTULO 1 

 

 NAS RUAS, OLAVO DE CARVALHO E A ASCENSÃO DO DEPUTADO 

DE BAIXO CLERO 

 

 

Figura 01. Manifestação 2013. 

 

1.1.: Manifestações controversas entre 2013 a 2016 

 

Existe a necessidade de traçar um panorama sobre os acontecimentos de Junho de 2013, 

com a finalidade de compreender o ambiente anterior às eleições presidenciais de 2018. Durante 

o período de cinco anos, muitos foram os eventos sócio-políticos-econômicos que o Brasil foi 

palco: os protestos entre 2013 e 2016, o apogeu de vídeos e textos de Olavo de Carvalho para 

determinados grupos sociais6, o processo da Lava Jato (2014), o golpe contra a Presidente 

Dilma Rousseff (16/04/2016), a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (07/04/2017) 

e a eleição de Jair Messias Bolsonaro (2018). São essas questões que possibilitam uma reflexão 

mais enriquecedora para o cenário brasileiro, além de contemplar um dos eixos centrais deste 

 
6 No segundo capítulo desta tese será possível compreender a influência de Olavo de Carvalho, que publica textos 

desde os anos de 1982 e foram republicados em seus livros mais atuais, em muitos líderes religiosos e militares de 

diversas patentes, bem como de muitos professores universitários que aderiram a cursos fornecidos por ele nas 

plataformas digitais e disseminados por seus alunos e seguidores. 
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trabalho: os importantes pilares que propiciaram a vitória de Bolsonaro como presidente do 

Brasil (2018-2022). 

Junho de 20137, nesta tese, aparece como o início de um processo que se afirma o 

pontapé inicial a vitória de Bolsonaro ao governo em 2018. Entendemos como um período que 

exerceu grande importância nos eventos políticos brasileiros, principalmente com a formação 

de grupos de direita e de extrema direita que, a partir de organizações espontâneas e financiadas, 

transformaram-se em grupos de influência como o MBL (Movimento Brasil Livre), Vem Pra 

Rua e em partidos políticos8 que passaram a atuar na sociedade civil e, com o passar dos anos 

se tornaram centrais na política brasileira, mas que não tiveram atuação significativa em 2013.  

Dentre as análises desse período, a pesquisadora Sabrina Fernandes compreende o mês 

de junho “como um marcador político” que esteve relacionado com “estratégias confinadas”, 

bem como “sectárias de partidos políticos tradicionais e movimentos sociais.”. Sua crítica é a 

maneira como a esquerda se organizou: uma ala radical que contestou a ordem vigente e fez 

oposição ao capitalismo; e a esquerda moderada que fez negociações e esteve “subordinada aos 

interesses da elite nacional e internacional.”. Para a autora, a forma como a esquerda se 

organizou auxiliou no desenrolar dos eventos políticos e nacionais após Junho de 2013. 

(FERNANDES, 2019, pp.90-93). 

A conjuntura de Junho de 2013 ao se mostrar “complexa, confusa e difusa, assim como 

contraditória” (FERNANDES, 2019, p.18) teve como resultado “um sujeito político dividido 

entre a ideia de povo como uma versão rígida da nação.”. Para a autora, Junho de 2013 foi o 

grande marco nos discursos de oposição às instituições políticas e à política representativa.  

Nesse momento tínhamos nas ruas um movimento forte da esquerda não petista que se 

posicionavam contra algumas decisões presidenciais no que se referia a preparação do país para 

a Copa do Mundo de 2014. No que se consistia esse protesto? Desapropriação de moradores 

dos locais em que iam se construir os estádios de futebol sem uma consulta a essa população 

de como fazer a transferência para outras áreas da região sem prejuízo aos residentes. Nessa 

 
7 No decorrer da escrita desta tese foi apresentado pela Dra. Adriana Dias, antropóloga, document os que 

comprovam associação de Bolsonaro com grupos neonazistas desde 2004. 
8Referente a isso ver: << https://exame.com/brasil/mbl-teve-financiamento-de-partidos-em-atos-mostram-audios/ 

>>; <https://epoca.globo.com/quem-esta-favor-contra-as-manifestacoes-em-apoio-ao-governo-23692868>; 

<https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2016/05/27/maquina-de-partidos-foi-utilizada-em-atos-pro-

impeachment-diz-lider-do-mbl.htm>; <https://www.scielo.br/pdf/rbcpol/n34/2178-4884-rbcpol-34-e235262.pdf 

>; <https://www.researchgate.net/profile/Bianca-

Toniolo/publication/347512673_Articulacao_da_direita_no_Facebook_identificando_atores_chaves_do_Movim

ento_Brasil_Livre_e_do_Vem_pra_Rua_a_partir_da_Analise_de_Redes_Sociais/links/5fdf85cda6fdccdcb8ebbe

70/Articulacao-da-direita-no-Facebook-identificando-atores-chaves-do-Movimento-Brasil-Livre-e-do-Vem-pra-

Rua-a-partir-da-Analise-de-Redes-Sociais.pdf>; <https://www.scielo.br/pdf/se/v32n3/0102-6992-se-32-03-

621.pdf>. Acesso em 01 de março de 2021.     

https://exame.com/brasil/mbl-teve-financiamento-de-partidos-em-atos-mostram-audios/
https://epoca.globo.com/quem-esta-favor-contra-as-manifestacoes-em-apoio-ao-governo-23692868
https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2016/05/27/maquina-de-partidos-foi-utilizada-em-atos-pro-impeachment-diz-lider-do-mbl.htm
https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2016/05/27/maquina-de-partidos-foi-utilizada-em-atos-pro-impeachment-diz-lider-do-mbl.htm
https://www.scielo.br/pdf/rbcpol/n34/2178-4884-rbcpol-34-e235262.pdf
https://www.scielo.br/pdf/rbcpol/n34/2178-4884-rbcpol-34-e235262.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Bianca-Toniolo/publication/347512673_Articulacao_da_direita_no_Facebook_identificando_atores_chaves_do_Movimento_Brasil_Livre_e_do_Vem_pra_Rua_a_partir_da_Analise_de_Redes_Sociais/links/5fdf85cda6fdccdcb8ebbe70/Articulacao-da-direita-no-Facebook-identificando-atores-chaves-do-Movimento-Brasil-Livre-e-do-Vem-pra-Rua-a-partir-da-Analise-de-Redes-Sociais.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Bianca-Toniolo/publication/347512673_Articulacao_da_direita_no_Facebook_identificando_atores_chaves_do_Movimento_Brasil_Livre_e_do_Vem_pra_Rua_a_partir_da_Analise_de_Redes_Sociais/links/5fdf85cda6fdccdcb8ebbe70/Articulacao-da-direita-no-Facebook-identificando-atores-chaves-do-Movimento-Brasil-Livre-e-do-Vem-pra-Rua-a-partir-da-Analise-de-Redes-Sociais.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Bianca-Toniolo/publication/347512673_Articulacao_da_direita_no_Facebook_identificando_atores_chaves_do_Movimento_Brasil_Livre_e_do_Vem_pra_Rua_a_partir_da_Analise_de_Redes_Sociais/links/5fdf85cda6fdccdcb8ebbe70/Articulacao-da-direita-no-Facebook-identificando-atores-chaves-do-Movimento-Brasil-Livre-e-do-Vem-pra-Rua-a-partir-da-Analise-de-Redes-Sociais.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Bianca-Toniolo/publication/347512673_Articulacao_da_direita_no_Facebook_identificando_atores_chaves_do_Movimento_Brasil_Livre_e_do_Vem_pra_Rua_a_partir_da_Analise_de_Redes_Sociais/links/5fdf85cda6fdccdcb8ebbe70/Articulacao-da-direita-no-Facebook-identificando-atores-chaves-do-Movimento-Brasil-Livre-e-do-Vem-pra-Rua-a-partir-da-Analise-de-Redes-Sociais.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Bianca-Toniolo/publication/347512673_Articulacao_da_direita_no_Facebook_identificando_atores_chaves_do_Movimento_Brasil_Livre_e_do_Vem_pra_Rua_a_partir_da_Analise_de_Redes_Sociais/links/5fdf85cda6fdccdcb8ebbe70/Articulacao-da-direita-no-Facebook-identificando-atores-chaves-do-Movimento-Brasil-Livre-e-do-Vem-pra-Rua-a-partir-da-Analise-de-Redes-Sociais.pdf
https://www.scielo.br/pdf/se/v32n3/0102-6992-se-32-03-621.pdf
https://www.scielo.br/pdf/se/v32n3/0102-6992-se-32-03-621.pdf
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agitação outras pautas entraram no debate, o investimento em estádios em vez de hospitais entre 

outras necessidades da classe trabalhadora. 

Além desses pontos, levantados principalmente pelo PSOL na figura do também 

presidenciável em 2018, Guilherme Boulos, conhecido defensor do Movimento dos 

Trabalhadores sem Teto (MTST), tínhamos nas ruas os anarquistas. E, foram esses que por sua 

posição ideológica passaram a questionar o uso de bandeiras partidárias no movimento. Não 

seria a primeira vez na história do Brasil a falta de compreensão da ideologia anarquista, 

principalmente para uma nova geração que sequer conhecia essas teorias. 

Para pautar o assunto, apenas pontuarei passagens do livro Nas Ruas, do sociólogo Rudá 

Ricci, mas constarão das notas de rodapé outras bibliografias que tratam do tema9. Ricci aponta 

 
Os anarquistas, em relatos, afirmaram que apesar de estarem marchando 
juntamente com o MPL e com membros da Associação Nacional dos 
Estudantes Livre (ANEL) – suas bandeiras também estavam presentes – eram 
críticos a aproximação desses grupos com partidos políticos. Esse anti-
centralismo partidário dos anarquistas presentes nessas manifestações é em 
virtude de adotarem a ação direta como forma de atuação. (RICCI, miolo de 
livro, p.15) 

  

Como já observamos esse é um aspecto relevante, já que muitos estudiosos entenderam 

vir dos movimentos de direita a solicitação de os partidos políticos não irem às passeatas 

portando bandeiras partidárias, quando na verdade esse pedido já vinha sendo solicitado pelos 

líderes do MPL e dos manifestantes anarquistas. Nos primeiros dias das passeatas, foram 

extremamente críticas às manifestações devido as depredações, já se tratava das 

 
táticas de ação direta vêm se modificando com o tempo, mais recentemente 
ganhou destaque duas específicas: desobediência civil e as performances dos 
Black Blocs. Desde as primeiras manifestações de Junho de 2013, a tática 
Black Blocs esteve presente. Os Blacks Blocs não são um movimento 
ideológico, mas uma organização estratégica descentralizada e não 
hierárquica que alguns ativistas optam por adotar, especialmente os 

anarquistas. (...) os Blacks Blocs realizam ataques diretos contra símbolos 
do sistema capitalista, particularmente propriedade privada representativa do 
sistema financeiro global. Os atos de ação direta com uso da violência direta 
são chamados por eles de performance. Segundo seus adeptos, essa é a forma 
que eles encontraram para serem ouvidos e para denunciarem a violência do 
Estado contra setores marginalizados da sociedade.  (RICCI, miolo de livro, 
p. 16) 

 
9Disponível em <<https://lume.ufrgs.br/handle/10183/197124; 

http://g1.globo.com/mundo/noticia/2013/07/conheca-estrategia-black-bloc-que-influencia-protestos-no-

brasil.html; https://veja.abril.com.br/brasil/quem-sao-os-anarquistas-de-preto-que-vandalizam-sp/; 

https://periodicos.ufsm.br/seculoxxi/article/view/31913; https://periodicos.ufsm.br/seculoxxi/article/view/31913; 

https://entretenimento.uol.com.br/noticias/redacao/2014/07/29/aos-200-anos-bakunin-e-suspeito-para-policia-

conheca-o-pai-do-anarquismo.htm>> Acesso em 10 de agosto de 2021 

https://lume.ufrgs.br/handle/10183/197124
http://g1.globo.com/mundo/noticia/2013/07/conheca-estrategia-black-bloc-que-influencia-protestos-no-brasil.html
http://g1.globo.com/mundo/noticia/2013/07/conheca-estrategia-black-bloc-que-influencia-protestos-no-brasil.html
https://veja.abril.com.br/brasil/quem-sao-os-anarquistas-de-preto-que-vandalizam-sp/
https://periodicos.ufsm.br/seculoxxi/article/view/31913
https://periodicos.ufsm.br/seculoxxi/article/view/31913
https://entretenimento.uol.com.br/noticias/redacao/2014/07/29/aos-200-anos-bakunin-e-suspeito-para-policia-conheca-o-pai-do-anarquismo.htm
https://entretenimento.uol.com.br/noticias/redacao/2014/07/29/aos-200-anos-bakunin-e-suspeito-para-policia-conheca-o-pai-do-anarquismo.htm
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Por fim, a pesquisa realizada para o livro com o grupo dos anarquistas deixou de ser 

realizada a partir de 17 de junho momento em que a mídia hegemônica já havia mudado o 

discurso acerca das manifestações e passaram convocar ou incentivar outros grupos a irem às 

ruas. 

 
Se nas manifestações de 17 de junho havia tímidas vaias contra bandeiras de 
movimentos sociais e de partidos de esquerda. No dia 20 de junho, os 
militantes da esquerda partidária foram agredidos, as bandeiras foram 
rasgadas e camisetas retiradas à força. As manifestações, que anteriormente 
eram multicoloridas e espontâneas, tornavam-se aos poucos verde-amarelas e 
organizadas. Em relação a essas novas forças. (...) A partir desse dia, as 
pesquisas nas manifestações se encerraram. Percebeu-se que os anarquistas 
estavam aos poucos se retirando, pelo menos naquele momento, das 
manifestações de ruas como forma de luta em virtude da violência cultural que 
a mídia, por meio de um discurso refalsado de imparcialidade e de 
apartidarismo, conseguiu moldar um nova pauta dos movimentos de massas 
de rua no Brasil recente. (RICCI, miolo de livro, p. 26) 

 

Um dos aspectos mais bizarros ocorridos na ocasião foi a divulgação do nome de 

anarquistas procurados pela polícia e constava dentre eles Bakunin.10 

Junho se tornara nacional, pois o Movimento Passe Livre (MPL)11 realizava protestos 

em outras cidades e em diversos estados. Por outro lado, o movimento transformava sua pauta 

e novos grupos estavam presentes nas manifestações. Houve também uma diversidade nos 

discursos políticos e nas pautas sociais, bem como dos organismos representativos: partidos e 

coletivos de esquerda, juventudes contra o aumento da tarifa de ônibus, a princípio. Num 

segundo momento uniu-se aos manifestantes a classe média, a massificação da mídia social, 

com pautas diversas e desconexas, mas ainda sem uma corrente que viriam conduzi-los a partir 

das manifestações no final de 2014 e principalmente após a reeleição da ex-presidenta Dilma 

Rousseff.  

Assim, se voltarmos ao primeiro dia da manifestação será possível identificar que 

 
10 Disponível em <<https://www.anarquista.net/mickail-bakunin-anarquista-russo-ja-morto-e-citado-como-

suspeito-em-inquerito-rio-de-janeiro/ >> acesso em 10 de agosto de 2021. 
11 Marcelo Pomar, cofundador do MPL-SP, faz o resgate da luta política pelo transporte público, iniciada há 11 

anos em Salvador e que ficou conhecida como a  ― Revolta do Buzu, no qual ativistas foram às ruas contra o 

aumento de R$1,30 para R$1,50. [...] Posteriormente, outro momento importante da luta pelo passe livre é 

rememorado, com o resgate do episódio ocorrido em Florianópolis (Santa Catarina). Em 2004, milhares de pessoas 

ocuparam por duas semanas as principais vias da cidade e obtiveram uma importante vitória: a  instituição, por via 

de Lei, do passe livre aos estudantes. Porém, no ano seguinte, a  Lei foi derrubada pelo Tribunal de Justiça de Santa 

Catarina por meio de uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin). [...]. A data de 26 de outubro ficou 

registrada como o Dia Nacional da Luta pelo Passe Livre [...] O evento ocorreu no dia 29 de Janeiro de 2005 e 

marca a fundação do Movimento Passe Livre [...] Conquistaram o passe livre aos estudantes em Brasília , em 2010 

[...]. A proposta de Passe Livre nasceu no governo Luiza Erundina (PT-SP/ 89-92), na prefeitura de São Paulo, por 

meio de seu secretário de Transportes, Lucio Gregori. Matéria completa no site 

https://www.brasildefato.com.br/node/27279: Acessado em 09/08/2019.  

https://www.anarquista.net/mickail-bakunin-anarquista-russo-ja-morto-e-citado-como-suspeito-em-inquerito-rio-de-janeiro/
https://www.anarquista.net/mickail-bakunin-anarquista-russo-ja-morto-e-citado-como-suspeito-em-inquerito-rio-de-janeiro/
https://www.brasildefato.com.br/node/27279
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desde o dia 06 de junho, houve algumas performances como: forçar 
fechamento de shopping na região da Avenida Paulista, pichação de espaços, 
queima de lixeiras e provocações verbais a policiais, entre outros. Os policiais, 
que também realizavam provocações, adotaram a brutalidade historicamente 
característica dos aparatos coercitivos do Estado brasileiro, particularmente da 
polícia militar, para impor o domínio da situação. (MORAES e VIEIRA, 
2017, p. 17). 
 

Essas ações não eram as “práticas pacíficas” defendidas pelos grupos de direita. Em 08 

de Junho, além da pauta do Movimento Passe Livre, somou-se outras, pois “havia insatisfação 

generalizada com diversos serviços públicos (saúde, educação, transporte e segurança) e com os próprios 

partidos, isso era evidente nos dizeres dos anarquistas.”. As autoras observaram: “com entrevistas e 

pelas observações diretas pôde-se evidenciar que, em sua maioria, eram jovens universitários da classe 

média”, oriundos da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade São 

Paulo/USP, assim como de outros dos cursos de humanas da Pontifícia Universidade Católica (PUC). 

Nesse sentido, observa-se que Junho de 2013 demarcou um momento também de grande envolvimento 

políticos dos anarquistas, com “tática Black Blocs”, assim como com “militantes das zonas periféricas 

de São Paulo atuantes em coletivos.”. (MORAES e VIEIRA, 2017, p. 17-18). 

Para Fernandes (2019, p.93), “esse processo fragmentado e interrompido de politização 

e despolitização de Junho exige que realmente o consideremos em termos de ‘multidões’”. De 

fato, pois foram inúmeros grupos que se formavam em torno de inúmeros ideais espontâneos, 

sem direcionamento e que auxiliaram para a formação de grupos reacionários que colocariam 

o Brasil de 2018 no centro do colapso democrático. 

 

 

Figura 02. Manifestação de Junho de 2013 
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Os protestos contra o aumento da passagem, em São Paulo, durante o governo petista 

de Fernando Haddad ganharam grande repercussão na mídia. Mas, se outro partido estivesse à 

frente da Prefeitura de São Paulo, a mídia teria apoiado tanto? Possivelmente não12. A princípio, 

muitas foram as análises quanto à origem do movimento e, talvez, o entusiasmo primeiro tenha 

desafiado o entendimento daquelas manifestações. Algumas das passeatas convocadas pelo 

MPL em 06/06/2013, 07/06/2013 e 13/06/2013 foram atacadas veementemente pela mídia 

brasileira, e também reprimidas por excesso de força policial. A partir de 14/06/2013, uma fala 

do jornalista Arnaldo Jabor, com apoio aos protestos (como citado acima), deveria ter servido 

de alerta para uma leitura mais crítica por parte da esquerda, dos coletivos e dos partidos 

políticos.  

Junho de 2013 marcou o cenário para parte da esquerda brasileira como um período de 

despertar da consciência de classes e, até mesmo, como o início de um processo revolucionário, 

principalmente, pelas massas estarem nas ruas e solicitarem melhorias em diversos setores da 

vida civil. Em termos estatais, Junho possuiu também um “enfoque moralista sobre a 

corrupção”, compreendido por Fernandes (2019, p.95) como uma “instrumentalização de 

maneira ufanista e antiesquerda” que conquistou grande parte da classe média (principalmente 

das classes médias urbanas) e de muitos trabalhadores brasileiros. A esquerda, por sua vez, 

encontrava-se/encontra-se num processo de fragmentação de discursos, de projetos e de espaços 

antagônicos ao Capital. De tal maneira que uma esquerda fragmentada é mais vulnerável aos 

efeitos da renovação hegemônica, o que no Brasil se expressou parcialmente, em Junho e no 

período pós-junho, através da violência estatal, da despolitização por meio de apelos à ordem e 

à moralidade patriótica e pela criminalização ativa dos interesses políticos. (FERNANDES, 

2019, p.96). 

Os protestos contrários ao aumento na tarifa dos transportes municipais tiveram suas 

pautas transformadas cada vez que as pessoas eram convocadas a irem às ruas. Em pesquisa 

quantitativa, Barbosa e Kerbauy (2016, p. 06)13 apontam que dentre as reivindicações: 40,3% 

dos participantes tinham como pauta o fim da corrupção; 24,6% demandavam melhorias na 

saúde pública; 16,5% apontaram a necessidade de reforma política; 7,8% indicaram a 

necessidade de melhorias na educação, 4,6% gostariam de melhorias no transporte público, 

 
12 Apontamos essa discussão por se tratar de um ano anterior as eleições Presidenciais e que a crítica ao governo 

da cidade de Sâo Paulo, vitrine do país, ser do mesmo partido da Presidenta da República haveria possibilidade de 

uma interligação das críticas, o que, de fato ocorreu. Apesar do discurso midiático não ter tido o efeito esperado, 

houve a reeleição da Presidenta em 2014, o percentual entre ela e o outro candidato foi mínimo. 
13 A pesquisa qualitativa de Barbosa e Kerbauy (2016) analisa criticamente dados coletados pelo IBOPE, Datafolha 

e o CNT-MDA. 
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além de 2,1% não saberem ou não terem respondido. 

Ficara claro, com o passar do tempo, que não seria possível à mediação de um partido 

político durante os protestos, mas havia certa vontade coletiva ativa e em movimento. Nos 

movimentos de 2013 não havia um líder específico e, devido ao apartidarismo do movimento, 

a análise se tornou mais complexa.  

Em São Paulo, há cerca de 30 anos é comum ver movimentos de protestos sendo 

encabeçados pelo Partido dos Trabalhadores (PT), Centrais Sindicais e Movimentos Sociais. 

Junho de 2013, porém, foi distinto. Parte da classe média, a princípio, assustou-se com os atos 

praticados nas manifestações, considerando-os demasiado violentos. Depredações de bancos, 

de lojas e pichações em espaços públicos, marcaram a exigência da pauta do congelamento das 

tarifas de transporte que depois mudou para a reinvindicação da não cobrança das tarifas.  

As pautas se diversificaram e se tornaram mais abrangentes: contra a PEC 37, corrupção, 

saúde, educação, além de afirmarem que a luta não era apenas por 0,20 centavos. Apesar de 

timidamente já havia ali alguns dos integrantes de movimentos que seiam fundados 

posteriormente Movimneto Brasil Livre (MBL)14 e Vem Pra Rua.15 

 
Pode-se dizer que é neste momento que o tratamento da mídia em relação às 
manifestações se modifica. A polícia, que antes já estava agindo de forma 
severa, no dia 13 de junho, intensificou ainda mais sua truculência. A 
televisão, os jornais e as revistas – impressos e digitais – as redes sociais e os 
blogs nacionais e internacionais repercutiram a ação policial. As imagens 
mostravam jovens sendo fustigados pelo aparato coercitivo do Estado de São 
Paulo, muitos eram brancos universitários e de classe média e alta. Isso chocou 
setores da opinião pública brasileira de onde esses jovens e seus colegas 
saíram. Parte das classes médias e altas brasileiras acostumadas, 
historicamente, a assistir somente jovens negros e periféricos vítimas da 
brutalidade policial, de repente se depararam com seus filhos e/ou amigos 
sofrendo abusos do poder coercitivo do Estado. Muitos resolveram, assim, 
denunciarem o descomedimento do poder estatal. A partir disso, os meios de 
comunicação reorientaram radicalmente seu discurso. O próprio Arnaldo 
Jabor realizou um comentário no Jornal da Globo que viralizou pela internet 
e suas redes sociais. Ele fez um mea-culpa pela sua primeira análise errada e 
reconheceu a coragem dos jovens de irem às ruas protestarem contra a 

 
14 O Movimento Brasil Livre foi fundado em 01 de Novembro de 2014. 
15 O Movimento vem pra Rua foi fundado em outubro de 2014. É possível observarmos abaixo alguns 

apontamentos em que notamos a importante presença dos anarquistas e dos Blacks Blocs nos movimentos de 2013. 

“As táticas de ação direta vêm se modificando com o tempo, mais recentemente ganhou destaque duas específicas:  

desobediência civil e as performances dos Black Blocs. Desde as primeiras manifestações de junho de 2013, a 

tática Black Blocs esteve presente. Os Blacks Blocs não são um movimento ideológico, mas uma organização 

estratégica descentralizada e não hierárqu ica que alguns ativistas optam por adotar, especialmente os anarquistas.” 

(MORAES e VIEIRA, 2017, p. 16); “Os anarquistas, em relatos, afirmaram que apesar de estarem marchando 

juntamente com o MPL e com membros da Associação Nacional dos Estudantes Livre (ANEL) – suas bandeiras 

também estavam presentes – eram críticos a aproximação desses grupos com partidos políticos. Esse anti-

centralismo partidário dos anarquistas presentes nessas manifestações é em virtude de adotarem a ação direta como 

forma de atuação.”. (MORAES e VIEIRA, 2017, p.15). 
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“paralisia política brasileira” e propôs uma pauta concreta. Sua sugestão foi 
que os manifestantes deveriam se opor à Proposta de Emenda Constitucional 
– PEC 37 (que buscava retirar poder de investigação do Ministério Público). 
Jabor chegou a falar que as manifestações estavam indo para um “vazio” ou 
“violência”, caminhando para “batalhas campais” ou “abstração política”. 
(MORAES e VIEIRA, 2017, p.21-22). 

 

Como não havia um líder específico (como já apontado) ou o direcionamento das 

demandas para determinado objetivo, é possível analisar a partir da ótica gramsciana que se 

tratou de um movimento espontâneo das massas. Por movimento espontâneo, Gramsci “entende 

por “espontaneidade” o momento embrionário ou primitivo da consciência política que pode 

conter ou não um elemento imediatamente criativo e antagônico.”. (DEL ROIO, 2017, p.256). 

Para Gramsci, “negligenciar e, pior, desprezar os movimentos ditos “espontâneos”, ou 

seja, renunciar a dar-lhes uma direção consciente, a elevá-los a um plano superior, inserindo-

os na política, pode ter frequentemente consequências muito sérias e graves”, de maneira que 

“ocorre quase sempre que um movimento “espontâneo” das classes subalternas seja 

acompanhado por um movimento reacionário da ala direita”, muitas vezes determinado por 

“uma crise econômica” que se associa com o “descontentamento” das “classes subalternas” e 

de “movimentos espontâneos de massa” que podem resultar em “complôs de grupos 

reacionários.”. (GRAMSCI, 2017, p. 200). 

No “movimento mais espontâneo”, os “elementos de direção consciente” são 

simplesmente impossíveis de controlar. De certa maneira, é possível verificar que a carência de 

direção das massas rumo a um programa objetivo que encarnasse as necessidades populares fez 

muita falta para que outros desdobramentos fossem possíveis. Com a possibilidade de melhor 

avaliação da própria massa sobre as problemáticas da proibição de parcerias com frentes mistas, 

com partidos de esquerda e com coletivos progressistas, possivelmente a história seria outra, 

ou, então, assinalaria a possibilidade de que um sinal vermelho já poderia ser aceso quanto ao 

que estaria por vir. Contudo, Junho de 2013 pode ser analisado por conter “o elemento da 

espontaneidade”, algo “característico da história das classes subalternas” e dos “elementos mais 

marginais e periféricos destas classes, que não alcançaram a consciência de classe para si.”. 

(GRAMSCI, 2017, p. 197). 

A passagem de Gramsci nos serve para compreender que os “movimentos 

‘espontâneos’ dos estratos populares mais amplos tornam possível o advento ao poder da 

classe subalterna mais avançada em relação do enfraquecimento objetivo do Estado.”. No 

entanto, o autor sugere que esse seria um exemplo de movimento espontâneo progressista, 

“mas no mundo moderno são mais frequentes os exemplos regressivos.”. (GRAMSCI, 2017, 
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p. 200-201). Devido o afastamento das lideranças progressistas e a ausência de um 

direcionamento, foi aberto um espaço para que outras organizações políticas conduzissem 

essas pessoas para novas ideologias, teorias e, até mesmo, teorias conspiratórias. 

Dessa maneira, ao relacionarmos a categoria de espontaneidade, fica claro que em 

Junho de 2013 ocorreu um problema relacionado com a ausência da coletividade16, de 

direcionamento e de desenvolvimento do pensamento crítico: “os protestos de Junho 

absorveram sentimentos antagônicos em um espetáculo de vozes que vinham de fora do 

trabalho contínuo de organização”, por mais que houvesse um trabalho realizado por 

sindicatos, partidos e coletivos, esse “foi prejudicado por anos de enfraquecimento das 

relações solidárias.”. (FERNANDES, 2019, p.100). 

É nesse sentido que depois de Junho de 2013, os movimentos que se seguiram a partir 

de 2015 se configuraram não como um movimento conservador – de manter o status quo -, mas 

de querer mudar “tudo isso que está aí.17” Não se trata de um movimento que conserva, mas de 

um movimento de reação aos costumes que possui vínculos com a pauta religiosa, contra 

pessoas negras e pobres adentrarem nas Universidades, nos restaurantes, aeroportos, entre 

tantos fatos noticiados pela mídia. Um dos exemplos foi a reação de parte de alguns médicos 

brasileiros contra os médicos cubanos.18 Não sendo, portanto, um movimento conservador ou 

liberal, mas que se configurou politicamente e ideologicamente como reacionário.  

As manifestações de Junho de 2013 fugiram ao controle do Movimento Passe Livre 

devido suas limitações ideológicas e suas pautas políticas, bem como a incapacidade de 

direcionar as exigências para determinada finalidade. Constata-se que junho foi um movimento 

espontâneo19 que contou com diferentes extratos sociais do país. Devido ao consentimento da 

grande maioria de manifestantes pelo apartidarismo, a análise tomou rumos distintos para cada 

 
16 A atuação das alas progressistas é vista, portanto, como problemática durante o ano de 2013 e os anos seguintes, 

devido a maneira como alguns protagonistas se relacionaram com as políticas neoliberais, contribuindo para um 

deslocamento cada vez maior de setores para a direita. Ingenuidade crer que seria possível fazer acordos com as 

Burguesias enquanto se adotava práticas de Distribuição de Renda? Essa é uma resposta que o PT, após o 

Impeachment da Presidente Dilma Rousseff em 17 de Abril de 2016 e a prisão do Ex-presidente Luís Inácio Lula 

da Silva em 07 de Abril de 2018, tentam responder. 
17 Expressão utilizada por Jair Messias Bolsonaro durante a campanha eleitoral de 2018. 
18 Ver editoriais e notícia: Disponível em <<https://www.crmpr.org.br/A-falacia-dos-medicos-cubanos-13-

7865.shtml>>; <<https://www.crmpr.org.br/A-revolucao-do-Mais-Medicos-13-45723.shtml>>;  

<<https://www.camara.leg.br/noticias/418582-dilma-sanciona-o-projeto-do-programa-mais-medicos-aprovado-

pelo-congresso/>>. Acesso em 01 de março de 2021.  
19 O MPL é visto nesta tese como um movimento oriundo da espontaneidade, entendida como “um efeito 

multilateral de difícil compreensão e definição” (DEL ROIO, 2017, p.256), ponto que justifica a necessidade de 

compreensão desse período. 

https://www.crmpr.org.br/A-falacia-dos-medicos-cubanos-13-7865.shtml
https://www.crmpr.org.br/A-falacia-dos-medicos-cubanos-13-7865.shtml
https://www.crmpr.org.br/A-revolucao-do-Mais-Medicos-13-45723.shtml
https://www.camara.leg.br/noticias/418582-dilma-sanciona-o-projeto-do-programa-mais-medicos-aprovado-pelo-congresso/
https://www.camara.leg.br/noticias/418582-dilma-sanciona-o-projeto-do-programa-mais-medicos-aprovado-pelo-congresso/
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esfera e segmentos da sociedade. Alguns pesquisadores entenderam se tratar de um movimento 

revolucionário, enquanto outros enxergaram os danos colaterais de Junho de 201320. 

No entanto, o MPL não era um grupo iniciante e tampouco ingênuo. Ao perceber que a 

partir de 17 de junho a mídia apoiava e convocava pessoas a irem às ruas protestar, a pauta se 

transformava, deixando de ser apenas o aumento das tarifas de ônibus. O rumo das 

manifestações apontava para o Governo Federal e o movimento se afastou a ponto de deixar 

algumas manifestações, tendo em vista que a reivindicação do não aumento das passagens foi 

acatada pelo Prefeito da cidade de São Paulo, Fernando Haddad, e pelo Governador do Estado 

de São Paulo, Geraldo Alckmin, em 19 de junho de 2013. 

 
Os relatos têm início a partir do dia 6 de junho, quando acontece o primeiro 
grande ato pela redução da tarifa. Nesta parte, é interessante conhecer a 
estratégia que o MPL-SP adotou para a jornada de 2013: não haveria mais 

frentes mistas com partidos de esquerda, pois avaliaram que a pauta seria 
prejudicada e que, enquanto governo do estado e prefeitura de São Paulo não 
abaixassem a tarifa, os atos não sairiam da rua. Ou seja, não havia feixes para 
acordos, o objetivo era um só e irredutível, a revogação do aumento da 
passagem do ônibus e do metrô. (HAILER, 2014, grifos do autor). 

 

As pautas sofreram alterações (conforme já mencionado) e os cartazes se fizeram ver 

em todas as cidades com a frase “Não são só pelos 0,20 centavos!”. Como o MPL estava limitado 

por seus próprios objetivos, pois os protestos ganhavam adesão massiva, inclusive da direita, e 

as pautas se transformavam, não seria possível a tentativa de contenção e não cabia mais a 

possibilidade de liderança.  

Os protestos não cessaram e a violência começou quando os protagonistas dos 

movimentos, que iriam se solidificar em 2015, passaram a proibir qualquer manifestação 

partidária e radicalização do movimento, sem, no entanto, serem reprimidos pela Polícia Militar 

como foram os integrantes do MPL até 13 de junho. 

 

O protesto do dia 20 em São Paulo, no entanto, foi sui generis: a revogação do 
aumento já havia sido concedida pelo governador e pelo prefeito, e o MPL já 
havia anunciado que suspenderia as manifestações (o que aconteceu, houve 
apenas pequenas mobilizações inerciais na semana seguinte); o PT, muito 
insensatamente, convocou seus militantes para a manifestação, a despeito do 

 
20 Muitos intelectuais escreveram ensaios entusiasmados crendo num possível despertar das massas, uma 

insurreição do proletariado. Caíram em si somente quando perceberam o apoio da mídia tradicional-golpista que 

levantava a bandeira do movimento e convocava a população às ruas, sendo possível compreender a mudança de 

personagens políticos nas manifestações, que já não eram mais jovens estudantes ou membros de partidos.  

Disponível em: << https://revistas.pucsp.br/index.php/revph/article/viewFile/17155/14571>>; 

<<https://blogdaboitempo.com.br/2013/08/23/o-brasil-foi-para-a-rua-e-agora/>>. Acesso em 01 de março de 

2021.   

https://revistas.pucsp.br/index.php/revph/article/viewFile/17155/14571
https://blogdaboitempo.com.br/2013/08/23/o-brasil-foi-para-a-rua-e-agora/
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forte sentimento anti-institucional e antipartidário que vinha sendo expresso e 
a despeito do fato de que um dos principais alvos dos protestos, o prefeito 
Fernando Haddad, era do próprio partido; a extrema direita, demonstrando 
agudo discernimento tático, apareceu pela primeira vez nas manifestações de 
maneira organizada, mas disfarçada, insuflando a população contra o PT e 
buscando converter o sentimento antipartidário num sentimento anticomunista 
e o espírito de cuidado com o bem público num nacionalismo chauvinista. 
(ORTELLADO, 2015).21 
 

Os manifestantes do MPL e os partidos políticos de esquerda22 que o apoiaram erraram 

em identificar a essência do movimento. Antonio Gramsci já havia deixado um exemplo de um 

fato similar quando expôs que “o apoliticismo dos sindicalistas franceses antes da guerra 

continha ambos os elementos: era um erro teórico e uma contradição.”. (GRAMCI, 2017, p. 

198). 

O ano de 2013 se encerrava com manifestaçoes de “não vai ter copa” entre outras pautas 

e já em 17 de março de 2014, com menos de um ano do início das manifestações, foi instaurada 

a Operação Lava Jato. 

Em 2014, com a reeleição da Presidente Dilma Rousseff (PT), a conjuntura demonstrava 

um aprofundamento da crise social que contava com maior polarização política. Sua vitória não 

foi expressiva diante do segundo colocado, o candidato do Partido da Social Democracia 

Brasileira (PSDB), Aécio Neves. Dilma foi reeleita com 51,64% dos votos, votação acirrada 

que demonstrava a insatisfação da população com o PT. Grupos liberais e de direita, que 

ascenderam em Junho de 2013, estavam mais organizados e apoiaram a candidatura do tucano, 

fazendo oposição ferrenha aos resultados eleitorais. Mas, embora as denúncias de corrupção23, 

 
21 Entrevista de Pablo Ortellado ao Jornal El País sobre o Prefácio para a nova edição do livro Vinte Centavos: A 

Luta Contra Aumento, disponível em 

<< https://brasil.elpais.com/brasil/2015/01/15/opinion/1421362752_961392.html>> Acesso em 08 de Setembro 

de 2019. 
22 PT, PSTU, PCO, PSOL e PCB foram os partidos de esquerda hostilizados por portarem bandeiras durante as 

manifestações. 
23 Muitos jornalistas da grande imprensa brasileira, bem como intelectuais, a  favor do Ca pital ou não, escreveram 

livros e artigos jornalísticos sobre a corrupção no PT. Para livros ver: NAVARRO, S. Celso Daniel: Política, 

corrupção e morte no coração do PT. São Paulo: Record, 2016. CHEMIM, R. Mãos limpas e Lava Jato: a 

corrupção se olha no espelho. Porto Alegre: Citadel Grupo Editorial, 2017. SADER, E. (org.) Lula e Dilma: 10 

anos de governos neo-liberais no Brasil. São Paulo: Boitempo, 2013. SINGER, A.; LOUREIRO, I. (Orgs.). As 

contradições do lulismo: a que ponto chegamos?  São Paulo: Boitempo, 2016. Para notícias em jornais: 

https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/palocci-detalha-ligacao-de-lula-e-dilma-com-corrupcao-em-

belo-monte-e-revela-atritos/; https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,em-balanco-pt-culpa-politica-

economica-de-dilma-pelo-impeachment,70001822688; https://m.folha.uol.com.br/poder/2014/07/1484968-

dilma-diz-que-seu-governo-sera-marcado-pelo-investimento-em-infraestrutura.shtml; 

https://www1.folha.uol.com.br/paywall/login.shtml?https://www1.folha.uol.com.br/poder/2014/11/1542775 -em-

meio-a-denuncias-pt-defende-enfrentamento-da-corrupcao.shtml; 

https://m.folha.uol.com.br/poder/2014/09/1513301-fhc-diz-que-casos-de-corrupcao-no-governo-pt-tem-sido-

quase-uma-regra.shtml. https://m.folha.uol.com.br/poder/2014/09/1523097-pt-despreza-a-etica-e-e-complacente-

com-a-corrupcao-diz-aecio.shtml; https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,delegados-da-lava-jato-exaltam-

aecio-e-atacam-pt-na-rede,1591953. 

https://brasil.elpais.com/brasil/2015/01/15/opinion/1421362752_961392.html
https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/palocci-detalha-ligacao-de-lula-e-dilma-com-corrupcao-em-belo-monte-e-revela-atritos/
https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/palocci-detalha-ligacao-de-lula-e-dilma-com-corrupcao-em-belo-monte-e-revela-atritos/
https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,em-balanco-pt-culpa-politica-economica-de-dilma-pelo-impeachment,70001822688
https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,em-balanco-pt-culpa-politica-economica-de-dilma-pelo-impeachment,70001822688
https://m.folha.uol.com.br/poder/2014/07/1484968-dilma-diz-que-seu-governo-sera-marcado-pelo-investimento-em-infraestrutura.shtml
https://m.folha.uol.com.br/poder/2014/07/1484968-dilma-diz-que-seu-governo-sera-marcado-pelo-investimento-em-infraestrutura.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/paywall/login.shtml?https://www1.folha.uol.com.br/poder/2014/11/1542775-em-meio-a-denuncias-pt-defende-enfrentamento-da-corrupcao.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/paywall/login.shtml?https://www1.folha.uol.com.br/poder/2014/11/1542775-em-meio-a-denuncias-pt-defende-enfrentamento-da-corrupcao.shtml
https://m.folha.uol.com.br/poder/2014/09/1513301-fhc-diz-que-casos-de-corrupcao-no-governo-pt-tem-sido-quase-uma-regra.shtml
https://m.folha.uol.com.br/poder/2014/09/1513301-fhc-diz-que-casos-de-corrupcao-no-governo-pt-tem-sido-quase-uma-regra.shtml
https://m.folha.uol.com.br/poder/2014/09/1523097-pt-despreza-a-etica-e-e-complacente-com-a-corrupcao-diz-aecio.shtml
https://m.folha.uol.com.br/poder/2014/09/1523097-pt-despreza-a-etica-e-e-complacente-com-a-corrupcao-diz-aecio.shtml
https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,delegados-da-lava-jato-exaltam-aecio-e-atacam-pt-na-rede,1591953
https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,delegados-da-lava-jato-exaltam-aecio-e-atacam-pt-na-rede,1591953
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durante o ano eleitoral, período também de Copa do Mundo no país, muita coisa não saiu do 

jeito que a esquerda e a “direita tradicional” planejavam como demonstramos acima24.  

Acreditamos que a manutenção do Governo Federal em 2014 se deu em decorrência da 

taxa de crescimento do país e a manutenção dos empregos, apesar do descontentamento (de 

parte das classes médias e de alguns estratos da burguesia) com as políticas adotadas pelo 

Partido dos Trabalhadores até 2014, inclusive com as denúncias de corrupção que começaram 

com o Mensalão e foram sucedidas pelo Petrolão e pela Operação Lava Jato.  

Estabelecido que a direita e extrema direita assumiram às ruas, de fato, a partir de 2015, 

vimos ainda um movimento espontâneo e não politizado, exemplo disso foi a estudante 

Fernanda que indagada por que se identificava como uma pessoa de direita, chamou a mãe para 

explicar. Não obstante, já estavam presentes os membros do Movimento Brasil Livre e do Vem 

pra Rua, esses sim ideologicamente identificados com pautas ultraliberais e de reacionárias. 

Foi possível acompanhar os desdobramentos do caso por meio da mídia televisiva, de 

redes sociais e de jornais impressos. Contudo, a cobertura da mídia sobre a recessão brasileira 

denotava-se em tons de manipulação midiática: como se o problema da recessão no Brasil fosse 

algo tão somente, e em decorrência, da má gestão administrativa da então Presidente e do PT, 

no ato de desvincular o Brasil do contexto da crise do Capital que se desenrolava no mundo 

desde 2008, após o boom da bolha imobiliária, acirrada em 2012 com a crise do Euro. No Brasil, 

a questão da recessão não estava colocada em 2008, por essa razão Lula consegue eleger Dilma 

em 2010 e depois em 2014. Depois de ter crescido a taxas bem maiores que as do período 

anterior no governo Lula, a economia brasileira passou a desacelerar gradativamente e, em 

2014, estava estagnada. A recessão começou no ano seguinte. 

Para alcançar seus objetivos, a burguesia tomou como instrumento de divulgação de 

suas estratégias a mídia, e essa se tornou um problema, quando analisada por um olhar mais 

atento que contemple a relação entre a crise econômica brasileira e a mundial. As matérias 

divulgadas pelos analistas econômicos em seus jornais diários, principalmente pela principal 

rede de televisão brasileira, a Rede Globo, não vinculava uma crise com a outra.  

 
24 No entanto, a  história é cíclica e algo que vinha sendo denunciado por defensores da democracia -- de que a 

operação Lava-Jato tinha alvos e motivos particulares -- passou a ser um novo capítulo da nossa História. Por meio 

das matérias jornalísticas do jornal The Intercept Brasil, em parceria com outros meios de comunicação, sendo 

essas denúncias rebatizadas como Operação Vaza Jato, é possível identificar a parceria, à  época, entre o Juiz Sérgio 

Moro e o Procurador da República Deltan Dallagnol, além de outros procuradores da Vara de Curitiba, bem como 

o envolvimento de dois movimentos nesse esquema: Vem pra Rua (cujo fundador Rogério Chequer fo i candidato 

a Governador pelo Estado de São Paulo, pelo Partido Novo) e o MUDE (cuja sede e reuniões ocorriam na Igreja 

em que Dallagnol frequenta).  
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Segundo Corsi25 (2016, p.02), no segundo mandato da Presidente Dilma “a economia 

brasileira deteriorou-se” e o país “vivia um baixo crescimento e a inflação não estava fora do 

controle, mantinha-se dentro das metas de inflação para o período”, bem como “o nível de 

emprego era elevado e a renda crescia, apesar de crescer a taxas cada vez mais decrescentes”, 

cenário que mudaria no ano de 2015, quando o país entrou na recessão. 

Por mais que a candidata do PT tenha sido reeleita, é necessário assinalar que “a 

iniciativa política” do governo era perdida paulatinamente. Dentre os fatores destacados por 

Corsi (2016, p.10) estão à deterioração da situação econômica, a crise internacional, os casos  

expostos de corrupção, o papel da imprensa contra o governo, a falta de apoio à Presidente 

dentro do Congresso e “o reflexo do desmoronamento da instável aliança de classes que 

sustentava os governos do Partido dos Trabalhadores (PT).”. Nesse cenário, a opção de Dilma 

foi o “aprofundamento da política recessiva” que contou com a nomeação de Joaquim Levy26, 

indicado diretamente pelo capital financeiro, para comandar o Ministério da Fazenda. A política 

econômica utilizada por Dilma27 diferia da qual foi anunciada no processo eleitoral e mais se 

assemelhava ao que foi defendido por Aécio Neves durante as eleições. 

Em 2015, a política econômica utilizada pelo Governo Dilma, com o intuito de 

enfrentar/solucionar os problemas econômicos e equilibrar as contas públicas, ocasionou a 

queda do PIB em cerca de 3%, bem como a queda nos empregos e salários, sendo cerca de 11% 

de desempregados, 2,7 milhões que voltaram à miséria e 3,6 milhões à pobreza, além dos 70% 

que anunciavam a rejeição da Presidente Dilma. (SINGER, 2018, p.13). 

É necessário não perder de vista o papel do Partido dos Trabalhadores e do afastamento 

de suas bases políticas que foram inerentes na fundação do Partido para os estratos mais pobres 

da população. A política econômica de Dilma, em seu segundo mandato, permitiu o crescimento 

da taxa de desemprego, queda do PIB, o ódio de classe da burguesia e da classe média brasileira 

 
25 O pesquisador analisa também a política econômica dentre os anos de 2011 e 2014, no primeiro mandato da 

Presidente Dilma demonstrando a diferença entre as ações de Lula e Dilma. Sobre a política econômica de Lula, 

o autor demonstra que não houve alteração substancial na política macroeconômica já utilizada por FHC: “metas 

de inflação, câmbio flexível e superávits primários continuaram a nortear a sua política econômica” expressando 

“os interesses do capital financeiro nacional e global”, além de  paralelamente adotar “uma série de medidas 

voltadas para incrementar o mercado interno, baseados no incremento do salário, na ampliação dos programas 

sociais, como o bolsa família, no aumento do investimento público etc”. (CORSI, 2016, p.02). 
26 A partir do segundo mandato Dilma e do fortalecimento da operação Lava-jato que culmina com a distribuição 

de uma grande parte das empreiteiras do país, fazendo com que o número de desemprego começasse acelerar 

vertiginosamente e da adoção da política ortodoxa adotada pelo Ministro da Fazenda, Joaquim Levi (contrariando 

promessas de campanha). A insatisfação de grande estrato das classes médias (principalmente urbanas) e as 

contínuas denúncias de corrupção, envolvendo o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e da “pedalada fiscal” 

da Presidente Dilma Rousseff que culminou com seu impeachment em 2016 e em 2018, na vitória de Jair Messias 

Bolsonaro.  
27 Após o golpe Michel Temer assume a Presidência do país e prossegue na política econômica de Levi.  
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com os mais pobres e o desfacelamento de alianças políticas realizadas anteriormente pelo PT. 

O cenário era de crise social aguda e contava com uma forte oposição e realinhamento das 

frações da burguesia brasileira em torno de um interesse comum: derrubar o Partido dos 

Trabalhadores e suas políticas públicas.  

Os sinais, cada vez mais, ficavam evidentes. É possível assinalar que de fato faltou uma 

percepção da esquerda que ocupava o governo em relação ao distanciamento das massas com 

as políticas realizadas pelo partido. E, principalmente, a ausência de grupos ou bases partidárias 

que conseguissem esclarecer aos seus eleitores a relação intrínseca entre políticas públicas e a 

efetivação dos programas que auxiliaram a efetivação de programas sociais, financiamentos 

estudantis, entre outros.28 Cabe ressaltar que todos esses programas de políticas públicas 

envolvem financiamento do governo. Portanto, além da economia aquecer pela ‘ascensão’ do 

poder de compra das classes mais desassistidas, na outra ponta temos bancos e empreiteiras em 

busca do lucro, além do mercado de serviços em expansão. 

É conclusivo que nesse determinado período, a esquerda não teve a habilidade de 

administrar essas duas vertentes e se deixou dominar, abatida principalmente pela mídia. Ao 

invés de propor pautas positivas, deixou a sua popularidade despencar e se distanciou das 

categorias de base que eram um dos seus principais alicerces, dando espaço a novas caras, 

oriundas de movimentos conservadores e reacionários.  

Apesar do distanciamento das bases ter se aprofundado a partir da eleição Presidencial 

de 2002, a política de distribuição de renda, os programas Bolsa Família, Luz para Todos e o 

Programa de Cisternas29, a criação de 18 novas universidades federais e 173 campus 

universitários, além da implantação de 360 institutos federais por todo país, programas de 

incentivo ao consumo como corte no IPI de automóveis e bens duráveis (chamado linha branca), 

o programa Minha Casa, Minha Vida, por ora, não evidencioram que estes espaços estavam 

 
28 No governo Lula foram criados inúmeros programas sociais. Entre eles destacamos o Fome Zero, Bolsa atleta, 

Água para todos, Bolsa Fa mília, Programa Nacional de Acesso à Alimentação, Bolsa Estiagem, Programa Brasil 

Alfabetizado, Minha casa minha vida, PROUNI, Projovem, Tarifa Social de Energia Elétrica e Brasil Sorridente. 

O governo de Dilma Rousseff criou o Ciências Sem Fronteiras, Bolsa Verde, Brasil Carinhoso, Luz para Todos, 

Mais Médicos, Pronatec, Sisu, Programa Cisternas, Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais, entre 

outros. (LOPES, 2018, np). Disponível em: https://www.ufrgs.br/humanista/2018/09/27/lula -e-o-presidente-que-

mais-fez-inclusao-social-no-brasil-diz-propaganda-do-pt/>>. Acesso em 01 de março de 2021. 
29 Disponível em: <<http://mds.gov.br/assuntos/seguranca-alimentar/acesso-a-agua-1/programa-cisternas>>, 

Acesso em 17 de agosto de 2018. 

https://www.ufrgs.br/humanista/2018/09/27/lula-e-o-presidente-que-mais-fez-inclusao-social-no-brasil-diz-propaganda-do-pt/
https://www.ufrgs.br/humanista/2018/09/27/lula-e-o-presidente-que-mais-fez-inclusao-social-no-brasil-diz-propaganda-do-pt/
http://mds.gov.br/assuntos/seguranca-alimentar/acesso-a-agua-1/programa-cisternas
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sendo ocupados30. Ainda porque, parte das igrejas evangélicas31 (principalmente as 

neopentecostais) afirmavam que esse período de bonança era em decorrência do “Pacto com 

Jesus”, realizado entre os membros de suas congregações religiosas, enquanto o Governo não 

explicou que decorria de Políticas Públicas. As unidades de base partidárias não mais estavam, 

principalmente nas periferias, para fazer propaganda dos programas do Governo Federal.  

Isso explica como políticos como Kim Kataguiri, Fernando Holliday, Arthur Moledo 

do Val (deputado conhecido como Mamãe Falei) e Tábata do Amaral foram eleitos nos últimos 

pleitos. Além deles, ainda outros 25 políticos foram eleitos pela mesma plataforma e não nos 

surpreenderia se em breve os movimentos Renova BR, Acredito, Livres e MBL se coligassem 

e fundassem um único partido. A rejeição da política e a descrença chegaram ao seu cume 

conforme a população passou a se apegar às notícias falsas (Fake News) como tábuas de 

salvação e procurar soluções para fugir do “velho”.  

Dilma estava afastada de suas bases no Congresso e dos estratos populares,  

 
criticada pela esquerda e por setores populares, odiada pela direita e pela 
classe média, desprezada pelos empresários, abandonada pela base 
parlamentar, fora afastada pelo Legislativo e se recolhera à residência 
presidencial, de onde sairia três meses depois, condenada a perder o cargo. 
(SINGER, 2018, p.13). 

 

A mídia expunha atos de corrupção que levaram a serem aprisionados “líderes petistas, 

supostamente envolvidos em desvios descobertos pela Operação Lava Jato.”. Essa ação 

midiática propiciava um processo antilulista e antipetista que produziu o golpe de 2016. Aqui 

relacionamos também o “levante da classe média” em Junho de 2013, que, dentre suas 

particularidades e estratos, se opôs aos resultados eleitorais e posteriormente apoiou o golpe. 

 
30 Além disso, parte da esquerda revolucioná ria via em determinados programas do governo petista o 

endividamento da classe trabalhadora, a  partir da oferta de créditos a longo prazo para compra de veículos 

automotivos, bens duráveis e de maior acesso a compra da casa própria. E, quando da crise, muitos dos que não 

conseguiram cumprir com seus “compromissos” e perderam os bens adquiridos se sentiram lesados e enganados 

pela política do governo petista. 
31 Como discordamos da leitura de “voto evangélico” a partir de uma leitura científica, para conclusã o desta tese 

nos aprofundaremos em um ponto para explicar as diferenças entre o fundamentalismo religioso, inerente 

principalmente pelas igrejas ligadas a teologia da prosperidade. Também não é tarefa fácil, mas apontaremos 

estudos já finalizados, como o de Mariano que classifica os “movimentos evangélicos” em três ondas distintas, 

mas apesar de a Igreja Assembleia de Deus ser categorizada por Mariano como pertencente a segunda onda, a 

figura de Silas Malafaia ao assumir a Assembleia de Deus – Ministério da  Penha, rebatizando-a como Assembleia 

de Deus – Vitória em Cristo mudou a configuração inicial da igreja e outros ministérios passaram, também, a 

compactuar com preceitos da teologia da prosperidade. E, se a maior parte da Igreja Católica não adotou dessa 

teologia (pois romperia com um dos maiores dogmas “Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm 

riquezas! Pois mais fácil é passar um camelo pelo fundo de uma agulha, do que entrar um rico no reino de Deus» 

(Lucas 18:24-25) “, a vertente ligada a Renovação Carismática e que domina (como as Igrejas Neopentecostais) 

os Canais de Televisão – Canção Nova; TV Aparecida; Rede Vida entre outros. 
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Contudo, o afastamento do PT das camadas mais populares, desmobilizadas pela ausência de 

ações e direcionamento do próprio partido, auxiliara para que o golpe não enfrentasse 

resistência. (SINGER, 2018, pp. 13-28). 

Como bem assinalou Corsi (2016, p.12), “a saída da crise que se desenha parece tender 

para a direita, em consonância com o encaminhamento da crise estrutural do capitalismo global, 

que até o momento tem sido conservador.”. 

De acordo com Teixeira (2018), após “junho todas as nossas certezas se desvaneceram, 

e a própria sensação de que andávamos para frente foi brutalmente esmagada, primeiro com a 

violenta pacificação das jornadas” e, após três anos, com o ocorrido do “golpe parlamentar que 

tirou do poder o partido eleito nas urnas.”. Ao aprofundarmos o olhar para Junho, como ponto 

de partida para esta análise, as denominadas Jornadas se transformaram “no pesadelo do golpe”, 

de maneira que “as manifestações teriam sido um erro estratégico, fruto da manipulação da 

mídia ou de agentes externos”, tornando o “próprio ovo da serpente em que foi gestado o 

golpe.”. (TEIXEIRA, 2018, grifos do autor). 

As manifestações pós-2013 que abraçaram a pauta do fim da corrupção (levantada pela 

operação Lava Jato) tem uma motivação histórica. Esse problema foi apontado por Carlos 

Lacerda contra Getúlio Vargas; Juscelino Kubistchek foi acusado de corrupção por Jânio 

Quadros que fez de sua campanha uma marchinha anticorrupção com o slogan da vassourinha. 

A Marchinha “Varre-varre vassourinha, varre-varre a bandalheira, que o povo já está cansado 

de viver desta maneira” ficou no imaginário popular daqueles que viram ser eleito um 

Presidente com pouquíssima visibilidade à época e que, meses após assumir o cargo, renunciou. 

Não nos esqueçamos, também, de “fenômenos parecidos com Collor (o “caçador de 

marajás”).”. (MOURA & CORBELLINI, 2019, p.52). 

Além da pauta contra a corrupção, uma pauta constante dos partidos de direita foi o de 

uma possível ameaça comunista.32 O espectro do comunismo sempre ronda o imaginário 

popular. Tanto Getúlio Vargas usou esse motivo para dar o Golpe de 1937, quanto os militares 

brasileiros para dar o Golpe de 1964. 

 
Como imaginara Karl Marx, o comunismo foi efetivamente um espectro 
rondando a sociedade capitalista. No entanto, embora tal afirmação tenha sido 
feita em meados do século XIX, ela se aplica melhor ao século atual, quando 

 
32 “Não chamem a Dilma de presidente, nem de presidenta: vc é uma vagabunda, usurpadora,  ladra, bandida… que 

tá  ocupando cargo indevidamente, sai daí! Seu Lula, a  mesma coisa! Por que concedê -lo a dignidade de ex-

presidente se todo mundo sabe que ele é apenas um ladrão? E que está trabalhando para poderes estrangeiros, tá  

trabalhando para Cuba, tá trabalhando pra Venezuela, tá  trabalhando para Angola, não para o Brasil…. Até quando 

vamos aceitar isso?” (Olavo de Carvalho, https://youtu.be/wnzhrr1RIT4).  

http://www.ihu.unisinos.br/entrevistas/552820-golpe-parlamentar-nao-pode-ser-confundido-com-impeachment-entrevista-especial-com-luiz-moreira
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o “fantasma” adquiriu um poder sem precedentes de amedrontar os setores 
mais conservadores da sociedade. (MOTTA, 2000, p.05). 
 

É notável que o imaginário anticomunista esteve e é presente na mentalidade de grande 

parte da sociedade brasileira. O comunismo foi visto como um projeto maligno, muitas vezes 

associado ao ocultismo, ao satanismo e aos acontecimentos stalinistas, como algo que se 

instauraria no Brasil por meio dos intelectuais, das Universidades e de funcionários públicos. 

Os discursos ganharam expressividade e certa legitimidade com a vitória de Bolsonaro, mas já 

estivera presente em Junho de 2013 e no ano do golpe parlamentar. Tais falas, em grande 

maioria, foram oriundas de vídeos, textos e livros de Olavo de Carvalho, segundo Machado 

(2019, p.02), com o objetivo “de determinados grupos, que buscam formar a hegemonia da 

extrema direita contemporânea”, sendo nítido que para determinados grupos “o Brasil vive 

atualmente uma guerra cultural e que isto é influência direta do comunista Antonio Gramsci.”. 

Uma das causas, tanto para a visibilidade das manifestações, consequentemente dos 

novos grupos conservadores e reacionários, foi a utilização da mídia. No Brasil, não foi a 

primeira vez que as mídias televisivas e impressas33 foram utilizadas como “arma de combate” 

contra um candidato, um presidente ou, até mesmo, para dar força a discursos antidemocráticos. 

A mídia brasileira, a serviço dos interesses de parte de estratos da burguesia, e as redes sociais,  

muitas vezes financiadas também por essa classe, cumpriram o papel de aglutinar alguns setores 

da classe média e influenciar a classe trabalhadora com a finalidade de colocar Bolsonaro como 

um candidato que luta contra o comunismo e contra a corrupção.34 

Claramente, quando nos colocamos à distância dos eventos que culminaram com os 

fatos acima descritos, mais cognoscível eles se tornam. Muito se falou durante as campanhas 

eleitorais de 2018 sobre o afastamento do Partido dos Trabalhadores de suas bases, Essas que 

foram substituídas em grande parte pelas igrejas neopentecostais35 com um discurso sedutor de 

meritocracia e com um pacto com Jesus; motivo tal que pode ser visto quando relacionado 

 
33 A diferença entre as campanhas usadas pela direita foram os meios de comunicação: rádio, cinema, TV e, 

atualmente, as Redes Sociais com a propagação de Fake News. O que nos faz refletir que houve muitos erros da 

‘esquerda’ que chegou ao Governo Federal em 2003.  
34 É notável que setores da classe média, ao possuirem um inimigo em comum, lutaram  com o objetivo de 

desmobilizar e despolitizar os trabalhadores – como entendemos ser essa uma questão complexa, no terceiro 

capítulo desta tese abordaremos de maneira mais aprofundada a relação das camadas médias urbanas com esse 

processo e os desdobramentos em 2018 -. 
35 Este debate é realizado no segundo capítulo deste trabalho, com o objetivo de explicar a motivação da troca de 

religião por conta do surgimento da teoria da prosperidade, que aponta o indivíduo como único protagonista de 

sua vida, por meio da lei da atração. Tal debate foi transferido para a teologia da prosperidade pela linha de 

pensamento de que se todos somos filhos de Deus e ele é criador, somos nós todos co -criadores e, portanto, 

depende de nossa fé e relacionamento com Deus e Jesus pa ra nosso progresso e nossa prosperidade (dinheiro, 

saúde, relacionamento, felicidade, etc.). Segundo alguns protestantes a teologia da prosperidade é uma leitura 

equivocada dos escritos de Calvino. 
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com o fato de o antipetismo ter cooptado inúmeros eleitores do PT. 

Mas, há relutância em algumas pessoas com relação ao Partido e ao candidato, de forma 

que foram identificados muitos lulistas que só votariam no Lula e não em outro candidato do 

Partido dos Trabalhadores. Talvez, por isso, sabemos agora da conspiração que houve do 

Ministério Público, do Supremo Tribunal Eleitoral (STE) e do Supremo Tribunal Federal (STF) 

36 em não permitir entrevistas de Lula durante o período eleitoral com a finalidade de o ex-

presidente não conseguir transferir a intenção de votos em sua candidatura para Fernando 

Haddad, de maneira a ser mais um aspecto relevante para a vitória de Bolsonaro. 

São esses aspectos demonstrados sobre as controversas manifestações dos movimentos 

sociais, desde 2013 até 2016, bem como as questões políticas e econômicas que envolveram a 

reeleição de Dilma Rousseff, o golpe contra ela, e a prisão de Lula, que nos fizeram 

compreender a ausência de um direcionamento para essas manifestações espontâneas que 

abriram terreno para a extrema direita se organizar e, dois anos mais tarde, empossar no cargo 

da Presidência o candidato construído nesse período, que a direita conservadora e parte da 

esquerda desdenhavam. 

Como às ruas, lugar comum de protestos, manifestações de sindicatos das mais diversas 

categorias, palco de reunião de movimentos sociais se transformou e alternou o protagonismo 

com movimentos de direita e de extrema direita? 

Junho é, portanto, a chave central para o avanço dessas tendências e utilização das ruas 

como meio de aglutinação das massas, bem como foram os anos seguintes de eclosão. Uma 

resposta possível é o uso das mídias sociais (muito melhor utilizada para mobilização) dos 

movimentos de direita, como meio chamativo para os protestos e propagação de falsas notícias. 

Se Junho escancarou a crise, as manifestações de 2015 e 2016, com a pauta de Impedimento da 

Presidente Dilma Rousseff, despiram definitivamente a falta de protagonismo e de reação das 

esquerdas brasileiras, pois  “as forças de esquerda encontram-se na defensiva, com escassa 

capacidade de disputa hegemônica, enquanto visões de mundo conservadoras, fundamentalistas 

e antissociais são crescentemente compartilhadas. (CALIL, 2016, p.08). 

Segundo Coggiola (2013, np), “a tentativa da esquerda de participar com colunas 

próprias (“vermelhas”) nas manifestações na Av. Paulista foi literalmente repelida a pauladas”, 

pois “os manifestantes não apreciaram a tentativa de diferenciação da esquerda de se fazer guia 

do movimento.”. 

 
36 Disponível em: << https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/09/ministro-do-tse-proibe-propaganda-de-radio-

do-pt-que-apresenta-lula-candidato.shtml>>, Acesso em 01 de março de 2021. 
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A reação aos movimentos pelo golpe foi evidentemente muito tímida e, também, 

determinante para os anos seguintes. De acordo com Calil (2016, p.09), “o avanço da direita e 

da extrema direita é facilmente perceptível nas manifestações públicas” com a “disseminação 

de visões conservadoras nos terrenos social, político, econômico, cultural, educacional e 

moral”, além do avanço “de articulações políticas” que envolveram “grupos religiosos 

fundamentalistas, lideranças ruralistas e tradicionais grupos políticos antipopulares.” (grifo 

nosso). 

A direita foi capaz de se beneficiar com os protestos e o desenvolvimento dos 

acontecimentos após Junho de 2013, de forma que levaram a cabo o discurso contra a corrupção 

– direcionado pelas classes médias – que projetava seu descontentamento político e econômico, 

mas com preconceitos de classe, no Estado e em seus aparatos institucionais. De certa forma, a 

esquerda e qualquer sinal de política progressista levou a culpa: não apenas da corrupção, mas 

de qualquer projeto, lei e auxílios sociais que se relacionam com a possibilidade de 

transformação da qualidade de vida da classe trabalhadora foram, mais uma vez, vistos como 

“forma de comprar votos” e/ou ajuda a pessoas preguiçosas que só querem viver dos benefícios 

do Estado. Portanto, os efeitos de Junho foram transformadores e instauraram no país um velho 

período, por mais novo que possa parecer.  

 

1.2.: A extrema direita brasileira e o ideólogo Olavo de Carvalho 

 

A ascensão da extrema direita no Brasil teve sua eclosão nas manifestações de 2015, ao 

englobar inúmeros grupos sociais que muitas vezes estavam desconectados dos discursos 

políticos da conjuntura nacional e internacional, mas que serviram ao propósito de massa de 

manobra para um movimento que, anos depois, iria ascender e se instaurar no Governo Federal. 

O discurso da extrema direita, muitas vezes agradável aos olhos da classe média, conquistou e 

conquista tantos defensores por estar relacionado com uma pauta de costumes, e não apenas 

econômica ou política, além de se diferenciar devido ao ódio aos direitos humanos. 

Em Conservadorismo e extrema direita na Europa e no Brasil, Michael Lowy analisa a 

ascensão da extrema direita em nível internacional, mas com foco direcionado para a situação 

brasileira. Para Lowy (2015, p.652), os fatores eleitos para a compreensão do fenômeno 

precisam ser analisados para além da crise econômica, pois “em dois dos países mais atingidos 

por ela, Portugal e Espanha, a extrema direita é pouco presente no cenário político, enquanto 

tem um papel mais significativo em países que pouco sofreram com essa crise (Suíça e 
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Áustria).”. A concepção do autor tem o olhar focalizado para o fato de que no Brasil não há 

partidos racistas, pois em nosso país a extrema direita se manifesta “no chamado a um golpe 

militar.”.   

As eleições francesas de 2015 demonstraram a tendência do crescente apoio à Frente 

Nacional. No entanto, não foi uma particularidade do país, pois, impactados pela crise 

econômica global, “por quase todo o continente europeu vemos o espetacular levante da 

extrema direita” com mudanças significativas do que foi visto durante os anos de 1930. Para 

Lowy (2015, np), a ideologia da extrema direita, na Europa, tem influenciado também a “direita 

“clássica” e até parte da esquerda social neoliberal.”. A comparação ao que tange os anos de 

fascismo e nazismo em partes da Europa, está no fato de ser  

 
a primeira vez, desde os anos 1930, que a extrema direita alcança tal influência 
na política europeia. Mas a história nunca se repete. Há muitas diferenças entre 
as conjunturas do passado e as do presente. A mais óbvia é que, depois de 
1933, dois dos mais importantes países da Europa, Itália e Alemanha, tiveram 
regimes totalitários. Afortunadamente, nada comparável existe hoje! (LOWY, 
2015, p.653). 
 

Outra diferença pode ser vista nos interesses econômicos, pois estão envolvidos no 

discurso da globalização capitalista neoliberal e são hostis aos discursos do nacionalismo 

econômico. Sendo assim, a atual extrema direita europeia está envolvida em discursos 

islamofóbicos37, anticomunistas, racistas e xenofóbicos, com particularidades diversas da 

extrema direita dos anos 1930, que também continha diferenças pontuais entre a França, 

Alemanha, Portugal, Espanha e Itália. Mas, “embora as ideologias dos partidos de extrema 

direita possuam muitas similaridades, sua prática política não é homogênea.”. (LOWY, 2015, 

p.655). 

Ao verificar, brevemente, as questões europeias, com a finalidade de demonstrar que a 

ameaça à democracia não ocorreu/ocorre apenas no Brasil, a questão central que se pretende 

responder é: Como explicar o sucesso da extrema direita no Brasil? A centralidade foi 

anteriormente definida, nas manifestações de 2013, mas caminhamos agora rumo aos textos de 

Olavo de Carvalho e de outros extremistas que procuram explicar, além de tumultuar a realidade 

brasileira. O problema que se apresenta nessas práticas está no fato de os discursos serem 

ameaçadores às liberdades democráticas e ao pensamento científico. No caso brasileiro, há certa 

 
37 Utilizaremos os termos propostos pelos autores, mas cabe frisar que para nosso entendimento não se trata de 

fobia, ou seja, uma doença. Da mesma forma não concordamos com a utilização do termo lgtbtfobia, todas essas 

manifestações de ódio contra determinado grupo social, político ou religioso são racismos, xenofobias, 

preconceitos. Não se trata de uma doença que pode ser “curada” com  medicamentos, mas apenas e tão somente 

com a conscientização e emancipação humana. 
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aceitação sobre a importância do processo eleitoral, mas seu uso serve para que se chegue ao 

poder pelos meios eleitorais, por mais que os sujeitos políticos critiquem avidamente as 

instituições democráticas, até mesmo com manifestações favoráveis ao fechamento do 

Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal. O discurso da extrema direita 

contemporânea brasileira traz consigo uma mistura das ideologias europeias, mas com a 

particularidade do Brasil: a classe média como base fundamental, permeada por religiosos, 

grandes empresários, ruralistas e parte da classe trabalhadora. Os protestos favoráveis ao 

retorno do regime militar demonstram um pouco desta particularidade. 

Na análise de Lowy (2015, p.662), a extrema direita brasileira está relacionada com o 

conservadorismo, mas não há em nosso país uma continuidade ideológica do fascismo (1930), 

politicamente ou ideologicamente, como há na Europa, por mais que tenha existido no Brasil o 

integralismo38 (1930) como uma roupagem do fascismo. No entanto, “a extrema direita 

brasileira atual tem pouca relação com essa matriz antiga; grupos neofascistas existem, porém, 

são marginais. Nada comparável com a Aurora Dourada grega ou a Frente Nacional francesa.”. 

Também não há no país, como existem na Europa, “partidos de massa tendo o racismo como 

sua principal bandeira”, por mais que o Brasil esteja “longe de ser uma democracia racial” e 

possuir “um racismo” muito presente nas relações sociais e trabalhistas. Outro apontamento de 

Lowy (2015, p.662) que muito nos interessa é a relação da extrema direita com a corrupção, 

tema que “tem sido demagogicamente manipulado, com certo sucesso, por setores 

conservadores, na Europa e, sobretudo, no Brasil.”. No Brasil não é surpresa que a temática do 

combate à corrupção, tradição conservadora desde os anos 1940, é uma justificativa para “o 

poder das oligarquias tradicionais e, segundo o caso, legitimar golpes militares.”. 

Junto com a temática da corrupção, bandeira erguida desde 2013 com apogeu na 

Operação Lava Jato e legitimação na vitória de Bolsonaro (2018), o PT foi o centro do combate. 

Para Fernandes (2019, p.237), a esquerda demonstrou pouco êxito no tema da corrupção ao 

analisá-la apenas como uma questão de cunho moralista e não sistemático, de forma que a 

“corrupção é vista como um problema moral, de desonestidade por parte de políticos, e não 

como um sistema de corruptos e corruptores visando vantagem política e econômica.”. 

Fernandes compreende que o elemento principal da corrupção “é o favorecimento ilícito de um 

ator ou organização, podendo ou não haver propina no processo.”. No entanto, a esquerda deixa 

 
38 Ver: BARBOSA, Jefferson Rodrigues. Integralismo e extrema direita: crítica aos herdeiros do sigma. 

Editora Unesp, São Paulo, 2015.  
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de abordar a temática que é pauta central na agenda da direita e da extrema direita e se afasta 

do problema, abrindo mais espaço para a atuação dos grupos conservadores e reacionários. 

 

Desde Junho de 2013, existe um entendimento de que a esquerda precisa 
aprender a abordar o problema da corrupção e politizá-la de maneira que 
possam removê-lo da agenda oportunista da direita e articular uma agenda 
anticorrupção para uma mudança progressista. (FERNANDES, 2019, p.237). 
 

Além da corrupção, espetacularizada no país e fundamental para a vitória de Bolsonaro, 

Lowy (2015, p.662-663) elenca a agitação sociocultural de uma ala conservadora reacionária  

que se relaciona com a “ideologia repressiva, o culto da violência policial” e, não podemos 

deixar de realçar, o ódio aos direitos humanos, intolerância com minorias sexuais e às políticas 

públicas e sociais. Mas, a tese central de Lowy, no que diz respeito a singularidade da extrema 

direita brasileira está relacionada com o “apelo aos militares”; esse “chamado a uma 

intervenção militar39, o saudosismo da ditadura militar, é sem dúvida o aspecto mais sinistro e 

perigoso da recente agitação de rua conservadora no Brasil” (grifo nosso). 

Especificamente sobre o caso do Brasil, o “fenômeno Bolsonaro tem muito em comum 

com esta vaga planetária “marrom” (cor da camisa das milícias nazistas dos anos 1930)” 

(LOWY, 2015). Olavo de Carvalho é um dos nomes mais importantes, também em relação ao 

apoio de Jair Bolsonaro, mas os intelectuais brasileiros não dedicam atenção especializada para 

seus livros e falas, de forma que o autor raramente é parte dos debates e/ou combates na 

academia, ainda que seja considerado o líder de muitos brasileiros, inclusive líderes religiosos 

e por parte de muitos militares, que estão em uma espécie de guerra cultural contra o marxismo.  

A questão militar, tema que envolve ala muito importante para a vitória de Jair 

Bolsonaro, pois está relacionada com a temática da segurança pública, é de grande importância 

para as classes populares e classe média. Nesse momento, nosso debate analisará alguns trechos 

de um dos livros do General da Brigada Reformado Sérgio Augusto De Avellar Coutinho, 

importante intelectual e militar para o Exército Brasileiro. Segundo o Portal FEB40, Coutinho41, 

na reserva, passou a se dedicar ao estudo do “gramscismo”, quando se tornou autor do livro A 

revolução gramscista no Ocidente: a concepção revolucionária de Antonio Gramsci em os 

 
39 Os chamados à intervenção militar ainda são vistos cotidianamente nas ruas brasileiras.  
40 Portal FEB: Disponível em: << http://www.portalfeb.com.br/adeus-a-um-grande-brasileiro-general-

coutinho/>>. Acesso em 06 de maio de 2021. 
41 No artigo Bolsonaro e os Quartéis: a loucura com método  (2019), Eduardo Costa Pinto demonstra a influência 

ideológica em torno do núcleo familiar de Bolsonaro, por meio de pastores e de Olavo de Carvalho com a indicação 

de dois Ministros para composição do governo (2019-2022), bem como o núcleo militar, “influenciado pelas ideias 

(econômicas e ideológicas) do Gal. Avellar Coutinho. (PINTO, 2019, p.03). 

http://www.portalfeb.com.br/adeus-a-um-grande-brasileiro-general-coutinho/
http://www.portalfeb.com.br/adeus-a-um-grande-brasileiro-general-coutinho/


41 

 

   
 

Cadernos do Cárcere (2002), bem quando começou a palestrar para o público civil e militar 

sobre o assunto. 

O ponto central, para Coutinho, foi analisar a estratégia das esquerdas no Brasil, por 

meio da influência do comunista italiano Antonio Gramsci. Tornou-se “uma espécie de “guru” 

da direita no País” e publicou muitos  

 

livros pela Biblioteca do Exército [...] Dava palestrar no Clube Militar, nas 
quais afirmava que “o marxismo cultural”, por meio da criação de “um novo 
senso comum” ancorado no “politicamente correto”, criava o “consenso na 
sociedade”. Este era interpretado como um instrumento para a socialização do 
País, discurso que influenciaria o de Bolsonaro. (ESTADO DE MINAS, 
2019)42. 

 

Segundo Alexander Gieg (2002, p.04), autor de uma nota introdutória43para a versão 

PDF disponibilizada e encontrada com facilidade na internet do livro A revolução gramscista 

no Ocidente: a concepção revolucionária de Antonio Gramsci em os Cadernos do Cárcere 

(2002), de Sérgio Augusto Avellar Coutinho, o General da Brigada 

 
explica passo a passo a estratégia revolucionária de adulteração cultural 
projetada por Gramsci, fundador do Partido Comunista Italiano, e para cada 
novo conceito introduzido remete às páginas exatas onde estes podem ser 
encontrados na obra “Os Cadernos do Cárcere”, de Antônio Gramsci, trad. 
Carlos Nelson Coutinho, ed. Civilização Brasileira (se não me engano, 4 
volumes). (GIEG, 2002, p.04). 
 

O primeiro ponto a ser observado na citação acima é que Gramsci não foi fundador do 

Partido Comunista Italiano. Esse esteve presente na Fundação do Partido, mas seu grupo 

político era minoritário. Segundo Magalhães (2021)44, “os dois homens que irão marcar a 

história do comunismo na Itália, Antonio Gramsci e Palmiro Togliatti, não são os protagonistas 

do evento de fundação do PCI.”. Gramsci nem mesmo falou no Congresso em questão, no ano 

de 1921. Esse ponto é de grande importância, pois colocar Gramsci como fundador do Partido 

 
42 Disponível em: << https://www.em.com.br/app/noticia/politica/2019/02/24/interna_politica,1033250/para -

guru-bolsonaro-fazia-jogo-da-esquerda.shtml >>. Acesso em 06 de maio de 2021.  
43 “A partir de agora, sempre que me sobrar um tempinho vou copiar um trecho do livro e env iar para a lista. Isso 

é violação de direitos autorais? Sim, mas tenho convicção de que o assunto é por demais importante para me 

preocupar com esses detalhes. Se alguém quiser me processar, sugiro que faça isso *depois* que o risco de 

entrarmos numa ditadura do proletariado tiver acabado. Por outro lado, é uma leitura difícil? Sim, e por isso os 

interessados terão que prestar muita atenção. Quem acha que não consegue, melhor nem tentar. Enfim: quem não 

conhece, vai conhecer, e tremer. E quem já conhece, va i finalmente entender, e também tremer. Qualquer que seja 

o caso, preparem-se para ter medo, muito medo...” (GIEG, 2002, p.04). 
44 Disponível em: << https://www.cartamaior.com.br/?/Editoria/Cartas-do-Mundo/Carta-de-Roma-100-anos-de-

fundacao-do-Partido-Comunista-Italiano-PCI-qual-o-legado-deixado-para-a-esquerda-/45/49764>>. Acesso em 

06 de maio de 2021. 

https://www.em.com.br/app/noticia/politica/2019/02/24/interna_politica,1033250/para-guru-bolsonaro-fazia-jogo-da-esquerda.shtml
https://www.em.com.br/app/noticia/politica/2019/02/24/interna_politica,1033250/para-guru-bolsonaro-fazia-jogo-da-esquerda.shtml
https://www.cartamaior.com.br/?/Editoria/Cartas-do-Mundo/Carta-de-Roma-100-anos-de-fundacao-do-Partido-Comunista-Italiano-PCI-qual-o-legado-deixado-para-a-esquerda-/45/49764
https://www.cartamaior.com.br/?/Editoria/Cartas-do-Mundo/Carta-de-Roma-100-anos-de-fundacao-do-Partido-Comunista-Italiano-PCI-qual-o-legado-deixado-para-a-esquerda-/45/49764
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Comunista Italiano, e trazer isso para um livro brasileiro, é já uma demonstração que não se 

entende muito sobre a história desse ator político. 

O segundo ponto a ser observado são as referências bibliográficas utilizadas pelo autor: 

Antônio Gramsci, Os Cadernos do Cárcere, tradução de Carlos Nelson Coutinho, Editora 

Civilização Brasileira, Rio de Janeiro, 1999; Carlos Nelson Coutinho, GRAMSCI - Um estudo 

sobre seu Pensamento Político, Editora Civilização Brasileira, Rio de Janeiro, 1999; Olavo de 

Carvalho, A nova era e a revolução cultural - Fritjof Capra & Antônio Gramsci, 3ª Edição, São 

Paulo, 1994; e Carlos Ilitch Santos Azambuja, A HIDRA VERMELHA, Editora Samizdat, Rio 

de Janeiro, 1985. Vejamos que Coutinho utiliza Olavo de Carvalho em seu referencial teórico, 

bem como apenas um autor gramsciano brasileiro. Ainda com poucas referências bibliográficas, 

e análise dessas, o General conquistou grandes leitores no Exército Brasileiro. 

O terceiro ponto, de grande importância para entendermos o General, é que esse 

sintetizou “os principais elementos do neoconservadorismo norte-americano dos anos 1980, 

especialmente a sua vertente paranoica do ‘marxismo cultural’”, bem como essa questão foi 

núcleo fundamental para a extrema direita norte-americana e como auxiliou na vitória do 

presidente dos EUA, Donald Trump. A influência, portanto, de Sérgio Augusto De Avellar 

Coutinho, é mais do que demonstrada em suas referências bibliográficas, pois esse encontrou 

nos neoconservadores dos EUA e na ‘teoria da guerra revolucionária’ uma forma de utilizar 

“para a doutrina das Forças Armadas, em especial para o exército.”. (PINTO, 2019, p.04). 

Sobre Gramsci, o livro de Sérgio De Avellar Coutinho (2002, p.11) demonstra que esse 

trouxe “contribuições inéditas e atualizadas ao marxismo e uma concepção pertinente da 

estratégia de tomada do poder (‘transição para o socialismo’)”, sendo uma estratégia que 

poderia ser “aplicável às sociedades "ocidentais" (países capitalistas, liberal- democratas 

adiantados)”. Tal “concepção e estratégia desenvolvidas essencialmente nos Cadernos é o que 

podemos chamar Gramscismo ou, mais abrangentemente, Marxismo-Gramscismo.”. 

(COUTINHO, 2002, p.08). 

Coutinho (2002, p.09), a fim de fundamentar sua tese de que há uma revolução invisível 

e silenciosa, porém em curso e gramscista no Ocidente, compreende que a sociedade burguesa 

será “destruída e substituída” e que  

 
os aparelhos privados portadores da hegemonia são os organismos sociais 
coletivos voluntários, relativamente autônomos ante a sociedade política 
(estado) como, por exemplo clubes, sindicatos, corporações, partidos, igrejas, 
órgãos de comunicação de massa, editoras, expressões artísticas, movimentos 
populares, etc. (COUTINHO, 2002, p.12). 
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Para exercer a hegemonia sobre uma classe, segundo Coutinho (2002, p.13) necessitaria 

haver consenso que é a “conformação coletiva do grupo social (concordância e adesão ativas), 

espontânea e livre, com as iniciativas do estado que as propõem como necessárias para alcançar 

os fins que a sociedade pretende.”. Para tanto, o consenso é visto como “conformação 

permanente” que “resulta de uma série de concordâncias e adesões livremente assumidas” e 

que “se repetem a cada momento do processo de transição para o socialismo.”. Na tentativa de 

trazer o debate dos Cadernos do Cárcere para a prática, o autor entende que trazer estes 

conceitos para o leitor é compreender “o plano prático da estratégia de transição para o 

socialismo” de Gramsci. (COUTINHO, 2002, p.13). 

Importante frisar que muitos pesquisadores brasileiros que estudam o pensamento de 

Antonio Gramsci entendem que não existe “gramscismo” em Gramsci. Como bem colocado 

por Secco (2019), essa formulação “é a auto-descrição dos seus próprios criadores”. O 

“gramscismo”, uma teoria da conspiração, possui um “modus operandis” que “consiste no uso 

de técnicas ideológicas de penetração cultural nos meios de comunicação para difundir a ideia 

de que há um núcleo conspiratório ‘marxista cultural’[...] Os ‘gramscistas’ são eles mesmos.”. 

(SECCO, 2019) 45. 

No entanto, mesmo sendo uma teoria da conspiração, essa atingiu muita gente e auxiliou 

no apoio ao candidato Jair Bolsonaro. Olavo de Carvalho, um ideólogo da direita reacionária 

brasileira, em seus livros também falou sobre Gramsci e sobre o marxismo cultural e 

disseminou suas ideias nas redes sociais, as quais encontrou grande apoio de parte da população. 

Bolsonaro colocava na prática, em sua campanha e em suas falas, as ideias de Olavo de 

Carvalho e do General Sérgio Augusto De Avellar Coutinho. 

Durante o processo eleitoral de 2018, que consolidou a vitória de Jair Bolsonaro, das 

Fake News e de teorias conspiratórias, pôde ser observada uma diversidade de sentimentos e de 

ações movimentadas pelo discurso de Olavo de Carvalho, fundamentado em teorias 

conspiratórias, notícias falsas e em fatos não consultados pelos eleitores. Compreende-se que a 

vitória de Bolsonaro foi um resultado que desde o golpe parlamentar já estava em construção e 

que contou com a formação da opinião de inúmeros jornalistas, youtubers e políticos. Os 

agitadores da direita e da extrema direita brasileira não concordam em tudo, mas se uniram no 

objetivo de “tirar o PT do poder” 46 e, para isso, os discursos possuem certa semelhança. É 

 
45 Disponível em: << https://blogdaboitempo.com.br/2019/05/08/gramscismo-uma-ideologia-da-extrema-

direita/>>. Acesso em 06 de maio de 2021. 
46 Não entendemos que o Presidente da República, no sentido acadêmico, tenha poder ou esteja no poder, mas está 

no Governo. O poder é historicamente pertencente a todos os extratos das burguesias.   

https://blogdaboitempo.com.br/2019/05/08/gramscismo-uma-ideologia-da-extrema-direita/
https://blogdaboitempo.com.br/2019/05/08/gramscismo-uma-ideologia-da-extrema-direita/
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possível notar tal questão na pesquisa de Messenbeerg (2017). A autora realizou um 

levantamento de postagens no Facebook, jornais, blogs e revistas, além de vídeos, dos diversos 

atores que, ao longo de 2015, colaboraram como formadores de opinião da nova direita 

brasileira. 

O cunho das postagens se pareia no antipetismo e no anticomunismo, bem como no 

discurso anticorrupção. Atribui-se a Olavo de Carvalho um total de 2.175 postagens; ao MBL: 

4.995 postagens; ao Vem Pra Rua: 1.723 postagens; a Kim Kataguiri:1.159 postagens; a Felipe 

Moura Brasil: 1.563 postagens; a Reinaldo Azevedo: 1.182 postagens; a Rachel Sheherazade: 

548 postagens; a Marco Feliciano: 2.178 postagens; a Jair Bolsonaro: 318 postagens. 

Messenbeerg (2017, p.625) observa que o peso dos discursos está relacionado com a 

elaboração das próprias ações dos atores que faz com que outras pessoas se reconheçam nesses 

discursos e construam um sentido e, possivelmente, uma ação. Observa também que “certas 

ideias-força que se apresentam de forma regular e repetitiva nos discursos desses agentes 

sociais” se relacionam com a linguagem que não é “neutra”, mas “parte essencial da construção 

da vida social.”. Olavo de Carvalho surgiu como um formador de opinião de parte “da nova 

direita brasileira” como uma liderança reconhecida por inúmeros eleitores de Bolsonaro, sendo 

um dos “pautadores dos interesses e das prioridades informacionais de sua audiência e 

intérpretes de sua vida cotidiana e política.”. Isso é possível observar em diversos atores 

políticos, candidatos a deputados, líderes religiosos e militantes digitais que apareceram nas 

mídias sociais em 2018, bem como nos anos anteriores. A autora demonstra que o movimento 

Revoltados Online47, que teve surgimento online em agosto de 2010, contava em 15 de março 

de 2015 com 707 mil fãs. As postagens envolviam o então deputado Jair Bolsonaro48, “o qual 

é carinhosamente chamado por “Bolsomito”, bem como Olavo de Carvalho, “reverenciado 

enquanto o “oráculo” ou “professor”.”. (MESSENBEERG, 2017, pp.625-627). 

A voz de Olavo de Carvalho49 que, graças à candidatura de Jair Bolsonaro à Presidência 

da República em 2018, ganhou maior espaço nas mídias digitais e nos discursos de alguns 

brasileiros extremistas, representa a xenofobia, o preconceito contra minorias, a postura 

 
47 O fundador do Revoltados Online é o administrador de empresas Marcello Reis “e tem ainda como figura de 

destaque a procuradora do Distrito Federal Beatriz Kcis.”. (MESSENBEERG, 2017, p.627).  
48 Filiações Partidárias do Deputado: PTB, 2003 - 2005; PFL, 2005 - 2005; PP, 2005 - 2016; PSC, 2016 - 2018; 

PSL, 2018. 
49No documentário Tchau, Querida (2019), que retrata o processo de golpe parlamentar e as manifestações contra 

a Presidente Dilma Rousseff, é possível observar camisetas de Olavo de Carvalho e do deputado Jair Bolsonaro 

(PSL) à venda. Ver: << https://libreflix.org/assistir/tchau-querida>>. Ver: << 

https://www1.folha.uol.com.br/paineldoleitor/2018/12/leitores-repercutem-reportagem-da-ilustrissima-sobre-

olavo-de-carvalho-ideologo-de-bolsonaro.shtml>>.  

https://libreflix.org/assistir/tchau-querida
https://www1.folha.uol.com.br/paineldoleitor/2018/12/leitores-repercutem-reportagem-da-ilustrissima-sobre-olavo-de-carvalho-ideologo-de-bolsonaro.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/paineldoleitor/2018/12/leitores-repercutem-reportagem-da-ilustrissima-sobre-olavo-de-carvalho-ideologo-de-bolsonaro.shtml
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entreguista – mesmo com discurso nacionalista – e, em termos políticos, uma imagem de ídolo 

anticomunista, assim como Bolsonaro, para alguns brasileiros. A escolha de Carvalho50 para 

compor este capítulo não consiste em superestimar seu papel na eleição de 2018, mas de 

compreendê-lo como um dos fatores relevantes, como uma espécie de guru, não apenas do atual 

presidente, mas de sua militância digital. 

Ao se tornar um dos nomes mais conhecidos do Brasil, com influência direta no governo 

de Jair Messias Bolsonaro, o autoproclamado filósofo, que vive nos Estados Unidos, possui 

uma grande rede de seguidores e simpatizantes que expressam massivo apoio ao governo 

brasileiro de Bolsonaro. A importância de Olavo de Carvalho é praticamente nula na 

universidade51. No entanto, uma das questões que direciona a reflexão deste item é compreender 

a relação do pseudo-filósofo com a análise da sociedade brasileira, de maneira que utiliza de 

seu olhar político para a situação brasileira, mas sem utilizar-se de nenhum dos métodos das 

Ciências Sociais.  

A escrita do autoproclamado filósofo, “caracterizada pelo tom polêmico, não é apenas 

um estratagema político-ideológico”, entra em evidência nos meios jornalísticos, por atrair 

leitores e simpatizantes. No entanto, “alguns estudos dão conta deste tema como estratégia para 

atrair a atenção do leitor, por uma questão meramente mercadológica” ou como uma maneira 

de atrair o leitor “em virtude da polêmica.”. Dentre as principais estratégias do discurso, é 

possível observar “a linguagem ferina – são o cinismo, a violência verbal e a ênfase na ironia”, 

de forma que realiza sobre determinado fato “uma proporção maior do que a expectativa comum 

poderia supor, tendo em vista o ataque a pessoas, a grupos ou organizações político-partidárias 

e a movimentos sociais.”. (BATISTA, 2016, p.14-15). 

Muitos textos de Carvalho, escritos entre os anos 1980 e 200052 foram publicados, em 

2013, no livro O mínimo que você precisa saber para não ser um idiota, com a organização de 

Felipe Moura Brasil. Entre 2013 e 2017 tal livro havia ultrapassado 120 mil cópias vendidas. 

 
50 Carvalho nasceu em Campinas no ano de 1947, não possui formação universitária e se autodenomina como 

filósofo, além de “considerado como o mestre e o grande inspirador da nova geração de direita na rede, Carvalho 

escreve e edita, desde 2002, o site Mídia Sem Máscara.”. Possui 21 livros publicados, além de artigos, ensaios e 

palestras. (MESSENBERG, 2017, p.627). Ver o trabalho de PATSCHIKI, Lucas Os litores da nossa burguesia: 

o Mídia sem Máscara em atuação partidária (2002-2011) para melhor compreensão da atuação de Olavo de 

Carvalho antes de 2018. 
51 Poucas são as bibliografias críticas que trabalham, de maneira analítica, as propostas do pseudofilósofo. Vist o 

como um polemista, o autoproclamado filósofo, difunde, há anos, teorias conspiratórias, camufladas de ciência. 

Em seu trajeto, publicou inúmeros artigos, livros, entrevistas e traduções, além de seus diversos sites, cursos e 

vídeos. Nestes, são possíveis observar grande diversidade de temas e objetos, mas que não contam com a utilização 

de metodologias científicas conhecidas ou de instrumentos metodológicos.  
52 Há publicações de seus textos em seu novo jornal online <<https://brasilsemmedo.com/>>, em 

<<http://olavodecarvalho.org/>> e em seu site de “Seminários de Filosofia”, 

<<https://www.seminariodefilosofia.org>>.  

https://brasilsemmedo.com/
http://olavodecarvalho.org/
https://www.seminariodefilosofia.org/


46 

 

   
 

(MESSENBERG, 2017). Os textos estão disponíveis na internet, assim como seus livros e 

vídeos53 em diversos canais no Youtube. Uma das problemáticas é o tom dos comentários dos 

leitores, curtidas e compartilhamentos que nos auxiliam na compreensão de que os discursos de 

Olavo de Carvalho, já realizados antes dos anos 2000, atingiram e atingem grande repercussão 

no Brasil. 

Na apresentação de O mínimo que você precisa saber para não ser um idiota (2013), 

Nando Moura (2013, p.17-23) entende que o livro “facilita tanto a vida do leitor comum – leigo 

ou iniciante em assuntos políticos e técnicas filosóficas.”. Colocado também como um grande 

educador, mas que não utiliza da dialética da autoeducação, Moura continua ao dizer que o livro 

“o pega pela orelha, não sem lhe dar umas boas e merecidas palmadas por ter vivido tanto tempo 

como bichinho, sem saber que diabos está acontecendo.”. Ao longo do texto, o autor do livro é 

visto como um grande sábio: “Eu vi Olavo de Carvalho. E agora reparto com você, leitor, na 

esperança de que também se afaste da condição de bichinho e se eleve à altura dos anjos.”. Para 

tanto, Olavo de Carvalho, é visto como alguém de uma 

 
inteligência demolidora. Você vem com a frase feita, ele vem com a britadeira. 
Você vem com o reflexo condicionado, ele vem com o tratamento de choque. 
Você vem com o senso comum, ele vem com a história universal. (MOURA, 
2013, p.17). 
 
 

O compilado de artigos escritos por Olavo de Carvalho tem a proposta de disseminar 

uma nova visão de mundo diversa da qual foi construída pelos intelectuais brasileiros. É 

possível encontrar diversos artigos – que contém cerca de uma a três páginas, cada um, – que 

tratam sobre diversos temas relacionados a juventude, conhecimento, vocação, cultura, pobreza, 

fingimento, democracia (democracia normal e patológica), socialismo, militância, revolução 

(dividido em globalismo, manipulação, revolucionários, entre outros), intelligentzia, educação, 

inveja, aborto, ciência, religião, linguagem, discussão, petismo, feminismo, gayzismo, 

criminalidade, dominação, Estados Unidos, libertação e estudo. 

Que é ser socialista? faz parte de um dos artigos publicados no Jornal da Tarde, em 28 

de outubro de 1999, por Olavo de Carvalho, que faz uma análise infundada sobre o socialismo. 

Em seu texto é possível observar a falta de cientificidade, de metodologia e de excesso de 

 
53 Ressalto que os números de visualizações dos vídeos, bem como de curtidas, são consideravelmente grandes. 

Ver: Canal Olavo de Carvalho, com 993 mil inscritos em agosto de 2020 << 

https://www.youtube.com/channel/UC6RQhzm93SterWntL7GzqYQ>>; antigo canal Olavo de Carvalho, com 

3,03 mil inscritos em agosto de 2020 << https://www.youtube.com/channel/UC_yPJ3Fz1F6p_oJ1gJR0Qxg>>; 

Canal Veritas Vos Liberabit, com 21,8 mil inscritos << 

https://www.youtube.com/channel/UCifK6tf9ms1ERDQYGI1V7gg>>. 

https://www.youtube.com/channel/UC6RQhzm93SterWntL7GzqYQ
https://www.youtube.com/channel/UC_yPJ3Fz1F6p_oJ1gJR0Qxg
https://www.youtube.com/channel/UCifK6tf9ms1ERDQYGI1V7gg
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ideologia.  Nas palavras do autor, “o socialismo matou mais de 100 milhões de dissidentes e 

espalhou o terror, a miséria e a fome por um quarto da superfície da Terra.”. De maneira que, 

“todos os terremotos, furacões, epidemias, tiranias e guerras dos últimos quatro séculos, 

somados, não produziram resultados tão devastadores.”. Para o autor, “isto é um fato puro e 

simples, ao alcance de qualquer pessoa capaz de consultar O livro negro do comunismo e fazer 

um cálculo elementar.”. (CARVALHO, 2013, p.108). 

Vocações e equívocos foi publicado em fevereiro de 2000, Olavo de Carvalho estabelece 

uma discussão a respeito da vocação. Resgata, brevemente e superficialmente, o debate sobre 

o “mundo protestante, germânico” ao dizer que “um pouco da ética da vocação existe ainda 

entre nós graças à influência dos imigrantes, especialmente alemães, árabes e judeus.”. A 

vocação seria, portanto, a realização superior do homem, mas, no Brasil, “o sucesso é um insulto 

pessoa.”. Para Olavo de Carvalho (2013, p.44-45), “nossa ciência social, atada com cabresto 

marxista e cega às realidades psicológicas mais óbvias da nossa vida diária, jamais se deu conta 

da imensa tragédia vocacional brasileira (...).”. 

O traço mais marcante nos textos de Olavo de Carvalho é o de deixar em evidência seu 

descontentamento com os rumos da política brasileira, da esquerda e de seus intelectuais, de 

forma que fica claro o interesse e o caráter político de sua escrita. Segundo Olavo de Carvalho, 

no Prefácio à Segunda Edição (1999), do livro A nova era e a revolução cultural-Fritjof Capra 

e Antonio Gramsci (2014), sua análise da conjuntura brasileira esteve correta desde a primeira 

edição e “o Brasil vive, de um lado, uma crise profunda de inteligência.”. Essa crise de 

inteligência seria o “efeito passivo da crise da inteligência norte-americana”, como também “o 

resultado de uma política deliberadamente conduzida pelos movimentos de esquerda, 

interessados em reduzir toda a vida intelectual brasileira a um coro unanimista de 

reclamações.”. (CARVALHO, 2014, p.27). 

Para Olavo de Carvalho, “o rebaixamento das artes, das filosofias e até de algumas 

ciências à condição de megafones da propaganda revolucionária” que “se infiltrou 

sorrateiramente, como um pressuposto implícito, aproveitando-se da ignorância das novas 

gerações.”. (CARVALHO, 2014, p.27). Dessa maneira, o autor entende que o cenário da crise 

brasileira está diretamente relacionado à presença massiva de intelectuais gramscianos que 

fazem das Universidades o ambiente de estratégia para disseminação de suas ideias marxistas. 

 

A conversão formal ou informal, consciente ou inconsciente da 
intelectualidade de esquerda à estratégia de Antonio Gramsci é o fato mais 
relevante da História nacional dos últimos trinta anos. É nela, bem como em 
outros fatores concordantes e convergentes, que se deve buscar a origem das 
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mutações psicológicas de alcance incalculável que lançam o Brasil numa 
situação claramente pré-revolucionária, que até o momento só dois 
observadores, além do autor deste livro, souberam assinalar, e aliás mui 
discretamente. (CARVALHO, 2014, p.31). 

 

O outro homem seria o Fernando Henrique Cardoso que, segundo Olavo de Carvalho, 

“conhece as esquerdas muito bem e, que, por isto mesmo, sentiu o dever de se opor a elas 

quando mais poderia ajudá-las.”. O outro citado pelo escritor é “Oliveiros da Silva Ferreira, que 

vem explorando o assunto em vários artigos publicados em O Estado de São Paulo.”. 

(CARVALHO, 2014, p.31-32). Ao que interessa, o problema central estaria na revolução 

cultural de Gramsci que “sem fazer tanto barulho, exerce há três décadas uma influência 

marcante no curso da vida política e cultural neste país.”. (CARVALHO, 2014, p.38). Os outros 

livros de Olavo de Carvalho e seus discursos no Youtube são a síntese de seu pensamento e de 

um programa explícito de governo, com a finalidade de solucionar o problema político e 

cultural brasileiro relacionado à denominada revolução gramscista. 

Olavo de Carvalho atribuiu características com intento de oficializar a história do Golpe 

Militar de 64, denominado de Revolução de Março. Para Carvalho (1999, np) “a ascensão do 

comunismo parecia irresistível” sendo “o maior esquema revolucionário já montado pela 

esquerda neste continente” que “foi desmantelado da noite para o dia e sem qualquer 

derramamento de sangue.”. Olavo de Carvalho reconta a história brasileira, a interpreta à sua 

maneira, sem fundamento científico, além de se pautar ideologicamente e auxiliar no processo 

de cooptação de grande parte da sociedade contra o Estado e os aparatos democráticos. Segundo 

o autor, 

 
Os trezentos esquerdistas mortos após o endurecimento repressivo com que os 
militares responderam à reação terrorista da esquerda, em 1968, representam 
uma taxa de violência bem modesta para um país que ultrapassava a centena 
de milhões de habitantes, principalmente quando comparada aos 17 mil 
dissidentes assassinados pelo regime cubano numa população quinze vezes 
menor. Com mais nitidez ainda, na nossa escala demográfica, os dois mil 
prisioneiros políticos que chegaram a habitar os nossos cárceres foram 
rigorosamente um nada, em comparação com os cem mil que abarrotavam as 
cadeias daquela ilhota do Caribe. E é ridículo supor que, na época, a 
alternativa ao golpe militar fosse a normalidade democrática. Essa alternativa 
simplesmente não existia: a revolução destinada a implantar aqui um regime 
de tipo fidelista com o apoio do governo soviético e da Conferência 
Tricontinental de Havana já ia bem adiantada. Longe de se caracterizar pela 
crueldade repressiva, a resposta militar brasileira, seja em comparação com os 
demais golpes de direita na América Latina seja com a repressão cubana, se 
destacou pela brandura de sua conduta e por sua habilidade de contornar com 
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o mínimo de violência uma das situações mais explosivas já verificadas na 
história deste continente. (CARVALHO, 1999, np).54 
 
 

O escritor entende que “foi a própria brandura do governo militar que permitiu a 

entronização da mentira esquerdista como história oficial” e que após o regime militar e 

“inutilizada para qualquer ação armada, a esquerda se refugiou nas universidades, nos jornais e 

no movimento editorial, instalando aí sua principal trincheira.”. Para Carvalho (2019, np), “não 

estaria na hora de repensar a Revolução de 1964 e remover a pesada crosta de slogans 

pejorativos que ainda encobre a sua realidade histórica?”. 

Elencamos os trechos acima sobre a ditadura militar55 com o objetivo de demonstrar que 

os discursos favoráveis ao retorno do regime militar56 não são coincidência e que Olavo de 

Carvalho é um dos grandes influenciadores dessa visão distorcida de parte da história recente 

do Brasil. Esse problema está relacionado com o fato da influência de suas ideias prática política 

da extrema direita, além dos nomes indicados por Bolsonaro (2019-2020) para atuação de 

importantes pastas nos Ministérios e nas Secretarias. A atuação mais forte de Olavo ocorre 

“após os acontecimentos da última eleição à Presidência da República do Brasil (2014) e das 

manifestações exigindo o impeachment da presidenta Dilma Rousseff que ocorrem desde o 

primeiro semestre de 2015”, sendo “evidente que as teorias conspiratórias atingem cada vez 

mais as pessoas.”. (MEINERZ, 2016, p.148). 

A construção e disseminação de teorias conspiratórias, tendo como centro, muitas vezes, 

Olavo de Carvalho, nos faz observar certo irracionalismo no Brasil, de forma que a ciência é 

substituída por achismos, senso comum e conspirações. “Nesse ambiente, podemos perceber 

facilmente a existência dos sentimentos de ódio, racismo, xenofobia e o preconceito contra os 

pobres”, além de preconceito contra as minorias. (MEINERZ, 2016, p.148).  

 
54 Escreveu o artigo A História Oficial de 1964, publicado em 19 de janeiro de 1999, no jornal O Globo e publicado 

no site <<http://olavodecarvalho.org/a-historia-oficial-de-1964/>> Acesso em 15 de abril de 2020.  
55 Ver a tese de doutorado de MOTTA, Rodrigo Patto Sá; QUEIROZ, Suely Robles Reis de. Em guarda contra 

o "perigo vermelho": o anticomunismo no Brasil (1917-1964). 2000.Universidade de São Paulo, São Paulo, 

2000.; Ver livros de GASPARI, Elio. Coleção Ditadura. Companhia das Letras: São Paulo, 2004. 
56As manifestações com pautas antidemocráticas, muitas vezes a favor de um novo Golpe-Militar, inclusive com 

apoio do Presidente Jair Bolsonaro (2018-2022) podem ser vistas em várias capitais e cidades do país; até mesmo 

durante o processo de isolamento social brasileiro, devido à pandemia do Covid -19 que abalou o mundo inteiro. 

As notícias são facilmente encontradas sobre o comportamento dos seguidores fiéis de Olavo de Carvalho e de 

Jair Bolsonaro. Ressaltamos que as mídias digitais cumprem importante papel na divulgação das manifestações, 

imbuídas de Fake News e de pensamento antidemocrático. Desta maneira, é importante ressaltar que a quantidade 

de sites, blogs, Youtubers que seguem Bolsonaro e Olavo de Carvalho é cada vez mais crescente. 

http://olavodecarvalho.org/a-historia-oficial-de-1964/
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Vejamos que o episódio retratado por Olavo de Carvalho no artigo Prepotência Gay57 

contém demarcado preconceito/ódio por grupos homossexuais, discurso aberto da direita e da 

extrema direita. Para o escritor (2002), “é igualmente óbvio que o movimento gay não 

reivindica o simples direito de estar livre de constrangimentos”, mas “exige o direito de 

constranger a seu bel prazer o restante da população, por meio de sua conduta marcada por um 

exibicionismo histriônico” que por meio “de uma tática política e publicitária calculada para 

impor pela agressão psicológica novos padrões de comportamento e sufocar na camisa-de-força 

da chantagem emocional” e “da autovitimização fingida, qualquer reação que se esboce contra 

eles.”. 

Em O Imbecil Coletivo-atualidades inculturais brasileiras (1999), o autor estabelece 

inúmeros vínculos com o pensamento metafísico. Contudo, dentre seu sarcasmo e ironia – 

linguagem utilizada para chamar atenção dos leitores -, é possível encontrar um preocupante 

viés ideológico naquilo que pensa. Olavo de Carvalho (1999, p.29) detalha algumas questões 

de sua juventude e de sua criação. Ao deixar claro que a escrita de seu livro não foi feita apenas 

por patriotismo, relata a experiência de conversar com um anjo, que o ajudou a transformar seu 

objetivo: “o intuito patriótico se converteu ou perverteu de vez em masoquismo assumido”, 

precisamente quando “disse-me o anjo”: 

 
Se queres mesmo, então vai, sela teu destino: torna-te colecionador de 
asneiras. Mas, por Deus!, que não seja em pura perda. Dá a essas tuas dores 
auto-infligidas uma utilidade e um sentido. Faze um livro, não para mostrar a 
Deus, que já sabe de antemão tudo o que te faz enxergar, mas para aqueles 
mesmos que não se enxergam e por não se enxergarem se mostram, quando 
deviam ocultar-se. Faze o trabalho do espírito: mostra-os a si mesmos, para 
que os humilhe o que os lisonjeou um dia, e, tombando de quanto mais alto 
subiram, conheçam que humanos são. Junta teus papéis, compõe massuda 
escritura, se rude e tosca não vem ao caso, mas que não minta. E, para que não 
caias onde caíram aqueles de quem falas, toma tento: não te glories de ser a 
consciência de ninguém, pois o bem que acaso fizeres não será obra tua, e sim 
efeito da alquimia divina, que pode transmutar em bem até o vício de ler o que 
não presta. (CARVALHO, 1999, p.30). 

 

 
57“Lembro-me de ter passado pelo local em companhia de uma jovem, negra e de família humilde, moça 
de elevada inteligência e moralidade, que foi minha empregada doméstica e se tornou minha aluna. A 
infeliz, no meio do carnaval ruidoso de machos que se esfregavam espalhafatosamente, ficou 
aterrorizada. Num mundo dominado por aqueles gays, gente como ela seria marginalizada e reduzida à 
mais opressiva infelicidade. E essa gente é simplesmente o povo brasileiro, povo esforçado, religioso e 
sem pretensões a uma vida de gratificação sexual permanente, aspiração que está subentendida na idéia 
mesma de um movimento político fundado em preferências sexuais. (CARVALHO, 2002).”. Publicado 
no Jornal da Tarde, 18 de julho de 2002 e republicado em <<http://olavodecarvalho.org/prepotencia-

gay/>>. Acesso em 15 de abril de 2020.  

http://olavodecarvalho.org/prepotencia-gay/
http://olavodecarvalho.org/prepotencia-gay/
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A partir de então, Olavo de Carvalho aprofunda e desenvolve seu livro para falar sobre 

o chamado globalismo e sua relação com a denominada revolução cultural gramscista. No 

entanto, não há uma metodologia para suas análises, nem mesmo alguma fonte confiável. Nas 

análises de Olavo de Carvalho é possível enxergar diversos equívocos sobre a sociedade 

brasileira. Contudo, estes equívocos seriam propositais, com a finalidade de disseminar 

informação e conteúdo elaborado ideologicamente? 

Vejamos que no artigo, Lógica da Canalhice, publicado em O Globo, em 31 de março 

de 2001, Olavo de Carvalho retrata o comunismo como algo existente, terrorista e atual. 

Exemplifica com o caso brasileiro, de “a revolução que se prepara no Brasil com dinheiro do 

narcotráfico tomar o poder.”. Segundo o autor,  

 
basta olhar para o Brasil mesmo para ver a força monstruosa que o movimento 
comunista, seja lá com que nome for – pois, ao longo da história, mudou de 
nome muitas vezes, ao sabor de seus interesses do momento –, vem adquirindo 
a cada dia que passa. Só para dar um exemplo, a difusão de ideias comunistas 
nas escolas, da qual muitos brasileiros ainda nem tomaram consciência, e que 
outros insistem em ignorar propositadamente (entre eles o ministro da 
educação), já passou da fase de simples “doutrinação” para a do direto e franco 
estupro das consciências. (CARVALHO, 2013, p.113). 
 

Sem citar nenhuma fonte ou algum dado que esteja fundamentado cientificamente, 

Olavo de Carvalho disseminou a ideia, inclusive utilizada durante a campanha e colocada em 

prática nos ministérios de Jair Bolsonaro de que  

 
professores pagos com dinheiro público usam de sua influência e de seu poder 
não apenas para instaurar o culto de líderes genocidas e o mito da democracia 
socialista, mas para intimidar e punir qualquer criança que não consinta em 
repetir seu discurso magistral. A mais leve divergência, às vezes a simples 
dúvida, sujeita o aluno ao constrangimento diante dos colegas, incutindo nele 
o temor pelo futuro da sua carreira escolar e profissional. (CARVALHO, 
2013, p.113). 
 

As criações conspiratórias de Olavo de Carvalho podem ser analisadas com a hipótese 

de que “erro e ilusão parasitam a mente humana desde o aparecimento do Homo sapiens.”. De 

acordo com o autor, “Marx e Engels enunciaram justamente em A ideologia alemã que os 

homens sempre elaboraram falsas concepções de si próprios, do que fazem, do que devem 

fazer” e “do mundo onde vivem.”. (MORIN, 2000, p.19). Contudo, não é possível compreender 

a ideologia de Olavo de Carvalho apenas como um simples erro de compreensão da realidade 

ou, até mesmo, uma maneira distorcida de realidade do mundo, pois 

 
o conhecimento não é um espelho das coisas ou do mundo externo. Todas as 
percepções são, ao mesmo tempo, traduções e reconstruções cerebrais com 
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base em estímulos ou sinais captados e codificados pelos sentidos. (MORIN, 
2000, p.20). 
 

No sentido de que o conhecimento “é o fruto de uma tradução/reconstrução por meio da 

linguagem e do pensamento e, por conseguinte, está sujeito ao erro”, é possível observar que 

os textos de Olavo de Carvalho são parte de uma projeção de seus medos e perturbações 

mentais, angariadas por emoções que “multiplicam os riscos de erro.”. A questão científica, 

fundamentada em teorias é resistente à agressão de outras teorias ou de argumentos. Entretanto, 

as “doutrinas, que são teorias fechadas sobre elas mesmas e absolutamente convencidas de sua 

verdade, são invulneráveis a qualquer crítica que denuncie seus erros.”. (MORIN, 2000, p.19-

22). 

Esse comportamento pode ser analisado nos textos e nas falas de Olavo de Carvalho 

sendo possível compreender que seus textos se fundamentam na visão de necessidade de 

transformação da estrutura brasileira atualmente levada a cabo pelo Governo Bolsonaro. A 

grande problemática que se apresenta, portanto, é a difusão das ideias de Olavo de Carvalho, a 

ponto que os filhos do Presidente, alguns de seus ministros e o próprio presidente, o colocam 

como guru e líder de suas revoluções. 

Para compreender esse processo de difusão de ideias e de teorias conspiratórias é 

necessário levar em consideração “o advento das novas mídias e nichos da internet.”. O novo 

espaço conquistado está relacionado com a implementação de uma nova fase do neoliberalismo, 

permeado de ideologias anticomunistas e antipetistas aprofundados por Igrejas Evangélicas e 

por setores reacionários da sociedade brasileira. (BATISTA, 2016, p.14-15). 

A frase “uma mentira repetida mil vezes torna-se uma verdade” atribuída ao ministro da 

Propaganda Nazista da Alemanha, Joseph Goebbels, é o retrato do Brasil na era digital. O Brasil 

passa por um período em que o debate científico não constitui o mesmo valor do que em épocas 

anteriores, de forma que a relativização da verdade, o aumento exacerbado de notícias falsas e 

mentiras percorrem sites, redes sociais, blogs e diversos canais do Youtube. 

A criação de Fake News está relacionada diretamente com a manipulação de opiniões 

para persuadir diversos grupos sociais. O conteúdo e a disseminação de notícias falsas, durante 

as eleições de 2018, no Brasil, contribuíram fortemente para a vitória de Jair Messias Bolsonaro. 

O fenômeno de disseminação pode ser compreendido por meio da “passividade em acreditar 

nas “verdades” construídas por empatia, derivada da experiência de navegação personalizada 

gerada pela dataveillance, o monitoramento de dados massivos de atividades em rede.”. 

(ALVES, 2018, p.212). 
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A circulação das falsas informações e notícias ocorre, principalmente, por meio de 

aplicativos como o Facebook, Instagram, Twtitter e Whatsapp. Atualmente, são ferramentas 

importantes para a socialização de conteúdos e informações, mas que podem ser utilizados para 

favorecer determinados grupos sociais e políticos que se utilizam das Fake News como meio de 

persuasão e de manipulação, por se tratar, justamente, de um local que não espaço para o debate 

de opiniões diversas. Ao contrário, trata-se de comunicação entre pares com conteúdo 

considerados verdadeiros, sem ser checada a fonte e sem dar espaço para a pessoa que é 

retratada se defender. As Fake News estão estritamente interligadas com questões ideológicas 

que colocam em pauta a relação das Ciências Humanas com a metodologia científica. Segundo 

Goldmann (1978, p.08), “o problema da objetividade nas ciências humanas colocava-se em 

toda sua amplitude”, de maneira que a análise se tornara parcial. Dessa maneira, “a 

racionalidade é a melhor proteção contra o erro e a ilusão.”. (MORIN, 2000, p.23). 

O processo de construção de velhos preconceitos e de ideologias distorcidas que são 

expressas nas redes sociais, por meio de Fake News, e nas estruturas do Estado, com o projeto 

Escola Sem Partido, com projetos da Ministra Damares e do Ministro Weintraub, além do 

direcionamento ideológico de Olavo de Carvalho, é algo que envolvem as Fake News, a eleição 

de Jair Bolsonaro e a disseminação das ideologias de Olavo de Carvalho. Esses pontos estão 

diretamente relacionados com uma nova forma de ver, compreender e explicar o mundo que 

aumentam, cada vez mais, a alienação e o estranhamento da população brasileira com a política, 

com a democracia e com as instituições. 

Por mais que as teorias da conspiração sejam parte da história humana desde o final do 

século XX e início do século XXI, é inegável que ganharam maior destaque com as publicações 

de Olavo de Carvalho, que encontrou um nicho em que podem ser tomadas como verdades. As 

Fake News se disseminam e ganham, junto com as teorias conspiratórias, grande 

 
visibilidade e destaque no meio social, tornando-se, desde então, lugar-
comum nos meios de comunicação (literatura, internet, jornais, revistas, 
cinemas e televisão), o que as transformaram em um fenômeno cultural e de 
massas. (MEINERZ, 2016, p.149). 

 

O que nos interessa é, portanto, realçar as problemáticas dessas ideologias no sentido de 

ser corrosivo e prejudicial para o debate democrático e científico, portanto, para a democracia 

brasileira, pois influenciam as massas e se apresentam ao público como verdades absolutas. 

Inegável que muitas pessoas se deixam ludibriar e seduzir por essas teorias conspiratórias e 

notícias falsas que estão relacionadas com uma nova forma de ver a sociedade, completamente 
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politizada pela direita e pela extrema direita. O exemplo, talvez o mais importante, trazido por 

Marcos Meinerz, através da pesquisa realizada por Pablo Ortellado e Esther Solano  

 
revelou que a maioria dos manifestantes de São Paulo que estiveram na 
avenida paulista no dia 12 de abril de 2015, exigindo o impeachment da 
presidente Dilma Rousseff, acreditam em teorias conspiratórias. Segundo a 
pesquisa, que ouviu 571 pessoas: 64% acham que o PT quer implantar um 
regime comunista no Brasil; 56% creem que o Foro de São Paulo58 quer criar 
uma ditadura bolivariana no Brasil; 53% acham que o Primeiro Comando da 
Capital (PCC)59 é um braço armado do PT; e 42% concordam que o PT trouxe 
50 mil haitianos para votar na Dilma nas últimas eleições. Além disso, há os 
que acreditam que o programa do governo federal chamado “mais médicos” 
financia uma ditadura cubana e que os médicos que trabalham no país são 
espiões comunistas empenhados em ajudar o governo a implementar o 
comunismo no Brasil. (MEINERZ, 2016, p.151). 
 

A relação do PT com o PCC é algo já dito por Olavo de Carvalho entre 2001 e 2010. O 

que nos chama atenção são as Tags, além do conteúdo perturbador de seus escritos que retrata, 

em suma maioria, a relação direta entre PT, comunismo, Lenin, MST, USP, PCC, 

criminalidade, Lula, Margaret Thatcher, centralização do poder, luta de classes, ONU, Forças 

Armadas, Foro de São Paulo, Comando Vermelho, Antonio Gramsci, FARC, PT-FARC, Escola 

de Frankfurt, Hebert Marcuse, revolução cultural, terrorismo, Colômbia, Frei Betto, Leonardo 

Boff, esquerdista, homicídios, Supremo Tribunal Federal e socialismo. As palavras acima são 

parte das Tags de um dos sites60 de Olavo de Carvalho; ao buscar a palavra PCC, aparece como 

sugestão de leitura um total de 21 artigos que tratam sobre a temática da criminalidade brasileira 

e a relação aberta que mantém com o socialismo. 

Ainda que Olavo de Carvalho, no vídeo Caso Weintraub. A olavates, olavistas e 

olavóides (2019), afirme não orientar politicamente seus leitores ou seus seguidores, alegando 

sofrer tais acusações da grande mídia brasileira, é inegável que o autor vem praticando tais 

ações há anos. Ali, o escritor afirma que “a população não necessita ler jornal, não necessita 

assistir televisão e nem mesmo ler a grande mídia brasileira, pois ela forma a mentalidade da 

 
58 “A função do Brasil é ser o celeiro do movimento comunista. O Foro de São Paulo é a maior organização política 

que já existiu no continente, tem 200 partidos, organizações de narcotraficantes, as Farc, sequestradores, o MIR 

chileno, Fernandinho Beira -Mar.”. (Olavo de Carvalho, 

<https://www.youtube.com/watch?v=wnzhrr1RIT4&feature=youtu.be>); “Os cidadãos argentinos deram o seu 

recado quanto aos males produzidos ao longo de anos de bolivarianismo...Esperamos que em 2018, o Brasil 

também nas urnas dê um fim ao mal que assola nossa nação, em detrimento do Foro de São Pau lo... criado por 

Lula (PT) e Fidel Castro para garantir a  manutenção do ideal fracassado que é o socialismo, utilizando o suor de 

seus cidadãos pagadores de impostos para se garantirem no poder #ForaForoDeSãoPaulo.”. (B olsonaro, postagem 

Facebook 07 dez. 2015). 
59 Ver: O Futuro do Brasil: PT, PCC, Farc. Danilo Gentilli, Olavo de Carvalho e Lobão (20/10/2013) 

<<https://www.youtube.com/watch?v=rE1kZavllaA>>. Acesso em 15 de abril de 2020. 
60 Ver: <<http://olavodecarvalho.org/tag/pcc/>> Acesso em 15 de abril de 2020.  

https://www.youtube.com/watch?v=wnzhrr1RIT4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=rE1kZavllaA
http://olavodecarvalho.org/tag/pcc/
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população com aquilo que deseja acontecer” (CARVALHO, 2019). O escritor diz que “a 

população não necessita ler jornal, não necessita assistir televisão e nem mesmo ler a grande 

mídia brasileira, pois ela forma a mentalidade da população com aquilo que deseja acontecer.”. 

No vídeo em análise, Olavo de Carvalho enfatiza a necessidade de a direita brasileira 

construir um ideólogo, mas “sem pressa de ser puros”, sendo que a grande importância “do 

Brasil hoje é criar um ethos comum” para “destruir o inimigo em comum”, sendo necessário 

que a “direita se organize e que continue no poder durante mais cinquenta anos, assim como o 

PT.”. (CARVALHO, 2019). 

Portanto, compreende-se que Olavo de Carvalho61 se coloca como um não criador de 

ideologias ou de um projeto de sociedade. No entanto, verifica-se o contrário devido seus 

próprios vídeos, aulas, artigos e livros que leva à reflexão de sua influência direta durante os 

anos de 2000 a 2020, passando por Junho de 2013, pelo golpe parlamentar contra Dilma 

Rousseff e durante o Governo de Bolsonaro, com objetivo de auxiliar na construção do poder 

obscurantista que tem sido realizada no Brasil, sendo visível o problema da ideologia no 

governo e nas políticas públicas e econômicas instauradas no país. 

 

1.3.: A eleição de 2018  

 

O projeto de reconfiguração política que esteve em curso no Brasil desde 2015 não foi 

obra apenas de Olavo de Carvalho. Como tratado até aqui e nos capítulos seguintes, será 

possível concluir que a vitória de Bolsonaro como Presidente da República elenca inúmeros 

fatores que precisam ser analisados conjuntamente: o Junho de 2013, a questão religiosa, a 

atuação das classes médias e a configuração do processo eleitoral de 2018. Mas, é necessário 

não perder de vista a ação do capital e da eleição nos Estados Unidos, com a vitória de Donald 

Trump, bem como o objetivo de Jair Bolsonaro em desenvolver o capitalismo brasileiro por 

meio de suas políticas-econômicas neoliberais. 

A influência de Olavo de Carvalho teve importância no processo eleitoral e inspirou 

parte da extrema direita heterogênea a passar “para a ofensiva” e conquistar “não apenas as 

ruas, mas, também, o governo federal”, sendo fruto “de um movimento mais amplo, que 

concerne a dimensão mundial conservadora que tem como epicentro os EUA.”. Carvalho não 

decidiu o processo eleitoral de 2018, mas seus vídeos, textos e livros atingiram boa parte da 

 
61 Ver: MARIUTTI, Eduardo. Olavo de Carvalho e a onda conservadora contemporânea. In: Texto para discussão. 

Unicamp. IE, Campinas, n.380, maio 2020.  
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direita brasileira não restando “dúvidas que, como já foi apontado, Olavo é uma das figuras 

mais proeminentes na dimensão conservadora da revolta da ralé.”. (MARIUTTI, 2020, p.02). 

Durante 2017, com o apogeu da Operação Lava Jato, o Brasil se tornou um país ainda 

mais polarizado o que não quer dizer politizado. A crise de representatividade que se instaurava 

no país se dividia entre a esquerda, representada pela figura de Lula e a oposição, representada 

por grupos contrários ao PT. Para Fernandes (2019, p.327) a esquerda possui responsabilidade 

devido à fragmentação e as inúmeras “cisões” que “prejudicaram a possibilidade de a esquerda 

radical62 se posicionar como um terceiro campo.”. Ao contrário, para a autora, se fragmentaram 

“ainda mais as táticas políticas, estratégias e programas na esquerda radical.”. 

O ponto levantado por Sabrina Fernandes é de grande importância para compreender os 

motivos de a esquerda brasileira não ter sido capaz de se articular para uma reação eficaz contra 

o cenário que já se colocava desde Junho de 2013. Mas, o que nos interessa nesse momento 

buscar tal compreensão, com o olhar direcionado para a figura de Olavo de Carvalho e para a 

extrema direita. Como demonstrado no primeiro item deste trabalho, a chamada oposição se 

preparava para as eleições de 2018, além de contar com o apoio da Operação Lava Jato que 

prometia aprisionar políticos e lideranças corruptas, com promessas e propagandas conforme 

“gerava uma dinâmica sem precedentes, dividida em dois novos polos, “o partido da Lava Jato”, 

e o lulismo, em substituição à polarização tradicional entre PSDB e PT.”. (MOURA & 

CORBELLINI, 2019, p.22). 

Mas, além dessa polarização, que existe desde 1994, havia algo novo no processo 

eleitoral de 2018 que muito chamou atenção da sociedade brasileira: a candidatura do deputado 

Jair Messias Bolsonaro, um candidato que utilizou de ferramentas digitais, Fake News, 

discursos ideologicamente alinhados aos da extrema direita e ao de Olavo de Carvalho, além 

da ausência nos debates oficiais. Sua candidatura parecia frágil e muitos intelectuais, partidos 

e coletivos não acreditavam na possibilidade de sua vitória. Bolsonaro ganhou certa notoriedade 

durante o golpe parlamentar contra a Presidente Dilma. Na votação em questão, o deputado 

conclamava: 

Nesse dia de gloria para o povo brasileiro, tem um nome que entrará para 
história nessa data, pela forma como conduziu os trabalhos nessa casa. 
Parabéns presidente Eduardo Cunha! Perderam em 1964. Perderam agora em 
2016. Pela família e pela inocência das crianças em sala de aula que o PT 
nunca teve. Contra o comunismo! Pela nossa liberdade! Contra o Foro de São 

 
62 Em Sintomas Mórbidos: A encruzilhada da esquerda brasileira , Sabrina Fernandes classifica a esquerda 

brasileira em esquerda moderada: PT, Partido Comunista do Brasil (PC do B), CUT e MST; esquerda radical: 

Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU), Partido 

Comunista Brasileiro (PCB), PCR e Unidade Popular pelo Socialismo (UP), alguns movimentos sociais, centrais 

sindicais e o Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST).  
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Paulo! Pela memória do Coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de 
Dilma Rousseff! Pelo Exército de Caxias! Pelas nossas Forças Armadas! Por 
um Brasil acima de tudo e por Deus acima de todos, o meu voto é sim! 
(BOLSONARO, 2016).63 

 

Quem diria que o deputado que exaltou o nome de um dos maiores torturadores da 

história recente brasileira se tornaria presidente? Bolsonaro se alinhou com as classes 

dominantes do Brasil: ruralistas, empresários, pequenos e médios empreendedores, bem como 

parte da classe média urbana. Mesmo possuindo pouco tempo de propaganda oficial, sem 

possuir estrutura partidária sólida e tendo colecionado em sua carreira “manifestações no 

mínimo polêmicas e com alto potencial destruidor para uma carreira política”, Bolsonaro 

ganhava, aos poucos, apoio do público com suas defesas públicas sobre “a tortura e a ditadura 

militar, disse que o ex-presidente Fernando Henrique merecia ser “fuzilado”, chamou uma 

jornalista de vagabunda”, além de falar “a uma deputada federal que não a estupraria porque 

não merecia”, mesmo afirmando “que negros quilombolas não servem nem para procriar, além 

de colecionar frases criticadas pelo sentido homofóbico.”. (MOURA & CORBELLINI, 2019, 

p.28). 

O flanco aberto e ocupado pelos conservadores e reacionários do cenário brasileiro foi 

intensificado com Olavo de Carvalho, pois “quando se desperta uma vaga conservadora nunca 

se sabe qual dimensão do conservadorismo irá preponderar” se será um conservadorismo 

“arraigado na prudência e no ceticismo (Burke)” ou “uma perigosa visão messiânica e redentora 

que, mediante um líder carismático comandando uma seita de fanáticos” que “crê na 

possibilidade de utilizar o Estado para destruir os obstáculos à regeneração da nação.”.  

(MARIUTTI, 2020, p.08). 

No plano eleitoral composto principalmente pelos candidatos Fernando Haddad (PT) e 

Geraldo Alckmin (PSDB), os candidatos calculavam a possibilidade de demonstrar a face de 

Bolsonaro64 (sem partido) durante os debates políticos, de forma que o segundo turno seria 

realizado por Haddad e Alckmin. No entanto, com a ausência de Bolsonaro e suas propagandas 

políticas “inovadoras” por meio de lives em redes sociais, a estratégia não funcionou. Por outro 

lado, no dia 06 de setembro de 2018, o candidato da extrema direita foi ferido com uma facada 

no abdômen, passou por cirurgias e foi internado. O ocorrido aumentou seu eleitorado e acirrou 

 
63 https://dcomercio.com.br/categoria/opiniao/o-discurso-de-bolsonaro-e-o-aniversario-do-impeachment. Acesso 

em 28 de Outubro de 2019.  
64 Por ocasião da eleição Bolsonaro estava filiado no PSL. 

https://dcomercio.com.br/categoria/opiniao/o-discurso-de-bolsonaro-e-o-aniversario-do-impeachment
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o movimento anti-esquerda no Brasil, mas é central notarmos que independente do evento da 

facada, as condições para a vitória de Bolsonaro já estavam se constituindo. 

 
As pesquisas telefônicas diárias (mais conhecidas como tracking) apontavam, 
pré-facada, números muito positivos para o capitão. Em 5 de setembro, um 
dia antes do atentado, Bolsonaro tinha quase 20% de votos espontâneos nas 
pesquisas, o que, por si só, já o colocava no segundo turno. (MOURA & 
CORBELLINI, 2019, p.29).  
 

É compreensível, portanto, que as condições para a vitória de Bolsonaro podem ser 

explicadas devido à desmoralização das natas políticas provocada pela Lava Jato; com o 

crescimento das redes sociais, utilizadas como uma nova forma de participação social no debate 

político e questões de segurança pública (como visto anteriormente, Olavo de Carvalho foi 

muito importante nessa questão ao relacionar PT, socialismo e PCC), além de questões racistas, 

homofóbicas, religiosas e anti-esquerdas, cunhadas pela extrema direita, que estiveram no auge 

durante as eleições. Apesar de a massa da população não saber quem era Olavo de Carvalho, o 

discurso do pseudo-filosófo já vinha sendo incutido por meio de seus seguidores, alguns líderes 

evangélicos e outros católicos como o Padre Paulo Ricardo que, além de ter um programa na 

TV Canção Nova em que fazia propaganda do Olavo de Carvalho, possui diversos cursos que 

vende em sua página https://padrepauloricardo.org/65. A partir dessas publicações e desse 

incentivo, as comunidades carismáticas que se formaram em todo o país (para descontruir 

definitivamente a Teologia da libertação) passaram a propagandear as ideias olavistas. Do 

mesmo modo se deu em algumas igrejas neopentecostais e em linhas de espíritas kardecistas 

ligados ao médium Divaldo Pereira Franco. 66 

Moura e Corbellini (2019, p.34) retiram de Capitalismo, socialismo e democracia, de 

Joseph Schumpeter67 a noção do comportamento extrarracional dos eleitores de Bolsonaro, de 

 
65 https://padrepauloricardo.org/episodios/o-minimo-que-voce-precisa-saber-para-nao-ser-um-idiota , vídeo 

postado em 11/09/2013; https://www.youtube.com/watch?v=MGJn1IUzXUI- vídeo postado em 26 de Janeiro de 

2015;  

https://www.youtube.com/watch?v=1lZHlMVeygA&list=LL9lspemLIE7c3sdjDPEPfRQ&index=1191 ; 

vídeo postado em 09/04/2015; https://www.youtube.com/watch?v=wVa5PFDw5uU; 

https://www.seminariodefilosofia.org/tag/padre-paulo-ricardo/, postado 07/06/2015. 
66 https://www.interdependente.com/2018/02/espiritas-reagem-declaracoes-do-medium.html, visitado em 

17/08/2020; https://www.luzespirita.net/psicografia-de-chico-xavier-em-1952-previu-o-surgimento-de-sergio-

moro/, visitado em 17/08/2020; http://dossieespirita .blogspot.com/2018/02/espirita -convicto-carlos-vereza.html, 

visitado em 17/08/2020. 
67 Joseph Schumpeter (1883-1950) foi um economista e cientista político de grande importância para o século XX, 

considerava as inovações tecnológicas importantes para o desenvolvimento capitalista. A questão da democ racia 

ficou marcada em sua obra como fator definido, inovador e legítimo.  Ainda sobre o assunto, ver: LANIER, Jason. 

Dez argumentos para você deletar agora suas redes sociais. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2018.  

https://padrepauloricardo.org/
https://padrepauloricardo.org/episodios/o-minimo-que-voce-precisa-saber-para-nao-ser-um-idiota
https://www.youtube.com/watch?v=MGJn1IUzXUI-
https://www.youtube.com/watch?v=1lZHlMVeygA&list=LL9lspemLIE7c3sdjDPEPfRQ&index=1191
https://www.youtube.com/watch?v=wVa5PFDw5uU
https://www.seminariodefilosofia.org/tag/padre-paulo-ricardo/
https://www.interdependente.com/2018/02/espiritas-reagem-declaracoes-do-medium.html
https://www.luzespirita.net/psicografia-de-chico-xavier-em-1952-previu-o-surgimento-de-sergio-moro/
https://www.luzespirita.net/psicografia-de-chico-xavier-em-1952-previu-o-surgimento-de-sergio-moro/
http://dossieespirita.blogspot.com/2018/02/espirita-convicto-carlos-vereza.html
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maneira que durante um processo eleitoral pode ser possível que os eleitores transformem o 

indivíduo em multidão mesmo sem aglomeração física:  

 
leitores de jornal, audiências de rádio, membros de partidos políticos, mesmo 
quando não fisicamente reunidos, podem ser facilmente transformados 
psicologicamente em multidão e levados a um estado de frenesi, no qual 
qualquer tentativa de se apresentar um argumento racional desperta apenas 
instintos animais. (SCHUMPETER, 1961, p.308). 
 

No caso do candidato da extrema direita, as aglomerações ocorriam por meio das redes 

sociais, com ataques incessantes ao pensamento crítico, científico e contrário ao que 

acreditavam. A tese de Schumpeter (1961, p.308) é de grande utilidade para compreendermos 

a agitação política dos eleitores de Bolsonaro, no sentido de compreendermos que esses 

indivíduos estavam submetidos a um quadro influente “de motivos e interesses relativamente 

simples” e relacionados com os “motivos à agitação.”. 

Moura e Corbellini (2019, p.34) utilizam o conceito de imaginário, da tradição pós-

moderna, para explicarem o ano de 2018 de maneira que “a eleição de Bolsonaro teria sido a 

expressão de um imaginário”, de “uma atmosfera que foi se instalando por contágio.”. Não 

seria, então, “o resultado de uma racionalização sobre o país, a adesão a um plano ou programa 

no sentido clássico. Mas a explosão de diversos sentimentos represados, de emoções, de 

valores.”. Nesse misto, estariam “uma soma de preconceitos, de intolerâncias e de 

antissentimentos que se alimentaram numa frente virtual contra um inimigo comum: o 

establishment político e especialmente o PT.”. 

Inegável que a análise dos autores é pertinente para compreender ao menos parte do 

cenário de 2018. No entanto, insuficiente para compreendermos o cenário brasileiro. Dessa 

maneira, elencamos novamente a figura influente de Olavo de Carvalho para fundamentarmos 

a hipótese de que o programa político de Bolsonaro estava diretamente relacionado com teorias 

conspiratórias que ludibriaram a mentalidade política de seus eleitores, além de legitimar a 

possibilidade de uma liderança adaptável dentro do imaginário político formulado durante anos 

pela extrema direita. 

Nesse sentido, seguimos primeiro o caminho internacional, com a influência do 

ideólogo da extrema direita Steve Bannon68 (1953), atuante nas eleições norte-americanas e no 

 
68 Bannon é assessor político e trabalhou como conselheiro e estrategista -chefe de Donald Trump e da Casa Branca 

durante 2017. A figura de Bannon, no entanto, é um tanto controversa: severo apoiador de Trump, divulgador de 

ideias da direita supremacista mais radical, defende o nacionalismo e o populismo, além de posturas contrárias à 

mulçumanos e ligado com as questões de segurança nacional e internacional. O objetivo é compreender como o 

Brasil entrou no esquema da extrema direita mundial, iniciada por Steve Bannon e com a iniciativa da Cambridge 

Analytica e que apesar de, desde os anos 1980, já  existir o discurso Olavista no Brasil, em que ele acumulava 
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Governo Trump69 que, de modo semelhante ao caso brasileiro, refletiram em nosso país. 

Bannon, em entrevista ao jornal El Pais70, no dia 25 de março de 2019, afirmou que “Bolsonaro 

e Salvini são os melhores representantes do movimento nacional-populista.”. Segundo a 

entrevista, afirma que ficou impressionado com o “entusiasmo dos jovens usando o Facebook 

Live e realizando campanhas muito sofisticadas”, pois “os partidos tradicionais perderam força. 

Romperam o velho paradigma de esquerda-direita (...).”. (BANNON, 2019). 

Para Bannon (2019), Bolsonaro71 e Trump, além de outros políticos da direita, tratam a 

administração a partir da ótica da soberania e isso é algo positivo quando relacionado com a 

“família tradicional, estrutura da sociedade, guerra contra o marxismo cultural.”. Para o 

ideólogo, trata-se de um movimento “populista, nacionalista e tradicionalista. E Bolsonaro e 

Salvini são seus melhores representantes.”.  No caso do Brasil, afirmou: “foi a mesma coisa que 

disse a Bolsonaro em julho de 2018, quando estava com 15%. Ele tinha uma mensagem tão 

poderosa que se continuasse a confiar nela, mesmo que a imprensa dissesse que era o diabo, ele 

venceria.”. 

A questão colocada por Bannon (2019) sobre o marxismo cultural é algo que refletiu 

muito durante as eleições de 2018. A maioria dos vídeos e textos de Olavo de Carvalho trata 

sobre o tema, mas o ódio à esquerda no Brasil é muito anterior ao pseudo-filósofo. A questão 

está ligada ao anticomunismo, tema que não temos como intenção aprofundar o debate, mas 

que não deixa de ser importante para compreendermos a questão que ainda é presente no cenário 

atual. Para tanto, Motta (2000) define comunismo como “a síntese marxista-leninista 

originadora do bolchevismo e do modelo soviético.”. 

 
seguidores por meio da Revista Veja, não havia condições objetivas para a legitimação governamental de seu s 

discursos. Para tanto, a  eleição de um trabalhador (Lula) e a ascensão de diversos fatores: números de negros nas 

universidades, conquistas das mulheres, direitos LGBT's, a  discussão sobre legalização do aborto, maconha e 

outros movimentos, além da questão da crise econômica, foram o estopim para união da extrema direita com os 

fundamentalistas cristãos (evangélicos). 
69 De acordo com Mariutti (2020, p.05), nos Estados Unidos, o período em que vivemos pode se tratar de uma 

revolução conservadora que é desenvolvida em dois fronts: no front civilizacional que tem “o objetivo” de “deter 

o colapso da civilização judaico-cristã tanto das causas internas – o individualismo irresponsável da modernidade 

-”, bem como “do cerco proveniente das demais civilizações (a islâmica e a ameaça chinesa).”. O segundo front 

está relacionado com “os revolucionários” que “se insurgem contra o establishment” que faz parte do “consenso 

entre o Partido Republicado e o Democrata.”. 
70 Ver: << https://brasil.elpais.com/brasil/2019/03/24/internacional/1553454729_290547.html>>; Acesso em 19 

de abril de 2020.  
71 Após eleito, no dia 17 de março de 2019, Bolsonaro realizou uma viagem para os Estad os Unidos, onde 

encontrou e jantou com Olavo de Carvalho e com Steve Bannon. Em vídeo, Bolsonaro disse: “ Eu sempre sonhei 

libertar o Brasil da nefasta ideologia de esquerda”; “A grande transformação do Brasil vem pelas mãos de Deus"; 

“E depois, o outro milagre, por ocasião das eleições, em que povo brasileiro, muito parecido com o povo 

americano, povo conservador, temente a Deus e, portanto cristão, que não aceitava mais lá o crescimento da 

esquerda.”. (BOLSONARO, 2019). 

 << https://brasil.elpais.com/brasil/2019/03/18/internacional/1552943571_811822.html>>; Acesso em 19 de abril 

de 2020.  

https://brasil.elpais.com/brasil/2019/03/24/internacional/1553454729_290547.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2019/03/18/internacional/1552943571_811822.html
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Nesse caso, anticomunismo se relaciona com a luta, palavra ou ação de grupos ou de 

indivíduos que lutam contra o comunismo. Mas a luta contrária ao comunismo é um tanto 

plural, pois “podem ser encontrados projetos tão díspares quanto o fascismo e o socialismo 

democrático, ou como catolicismo e liberalismo”, em diferenças que se fazem presentes na 

tática de combate ao comunismo. (MOTTA, 2000, p.04). 

 
O ódio à esquerda, ou ao centro-esquerda – no caso do Brasil, ao PT – não é 
um tema importante da extrema direita na Europa ocidental; ele está presente 
nas correntes pró-fascistas da Europa oriental, território das antigas 
“democracias populares”. Neste caso, trata-se de uma referência a uma 
experiência real do passado; no caso brasileiro, o discurso violentamente 
anticomunista de Bolsonaro nada tem a ver com a realidade brasileira presente 
ou passada. Ele é tanto mais absurdo quando se considera que a Guerra Fria 
acabou há várias décadas, a União Soviética não existe mais, e o PT 
obviamente nada tinha a ver com o comunismo (em qualquer definição 
possível deste termo). (LOWY, 2019). 
 

A influência norte-americana na luta contra o comunismo “produziu a intensificação do 

anticomunismo72” desde a guerra fria, quando os EUA empenharam “o peso de seu poder e 

riqueza na sustentação aos grupos dispostos a enfrentar o “inimigo” comunista, oferecendo-lhes 

suporte ideológico, político e material.”. (MOTTA, 2000, p.06). 

Diante disso, Iná Costa (2019) 73 compreende também a influência norte-americana na 

luta anticomunista e, agora, na luta contra o marxismo cultural como algo oriundo nos EUA 

desde 1917, com a criação da Lei Espionage Act, após enviarem tropas de combate para a região 

russa. O anticomunismo reemergiu nos anos de 1945, com a fundação do America First Party 

– que foi slogan na campanha de Donald Trump. Desta forma, palavras como marxismo, 

socialismo e comunismo se tornaram tabus datadas a partir do início da Guerra Fria, mas que 

retornam nos dias atuais. (COSTA, 2019, p.10). 

Sobre a questão do marxismo cultural podemos compreendê-lo como uma roupagem da 

ideologia anticomunista, assim como o chamado “gramscismo cultural”. Para Iná Costa (2019), 

a expressão marxismo cultural data do início da década de 1990 e seus “primeiros usuários são 

cristãos fundamentalistas, ultraconservadores, supremacistas – enfim, a extrema direita 

estadunidense.”. No Brasil, a expressão é utilizada principalmente por Olavo de Carvalho, seus 

seguidores e eleitores de Bolsonaro, além de seus filhos Flávio Bolsonaro (Senador da 

República), Carlos Bolsonaro (Vereador pelo Estado do Rio de Janeiro) e Eduardo Bolsonaro 

 
72 No Brasil, a  luta anticomunista tem seu apogeu durante a ditadura militar, em que compreendiam, erroneamente, 

o apogeu do comunismo em nosso país.  
73 Ver: <<https://teatroderuaeacidade.blogspot.com/2019/10/dialetica-do-marxismo-cultural.html>>. Acesso em 

20 de abril de 2020.  

https://teatroderuaeacidade.blogspot.com/2019/10/dialetica-do-marxismo-cultural.html
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(Deputado Federal eleito pelo Estado de São Paulo). Além dos três, Bolsonaro tem mais dois 

filhos Renan Jair Bolsonaro e Laura Bolsonaro (a fraquejada).74 

 
Para esta horda de reacionários, incluídos os integrantes do movimento Tea 
Party, a instituição precursora do marxismo cultural foi a Escola de Frankfurt 
pelas seguintes razões: imigrou para os Estados Unidos em sua fuga ao 
nazismo, é constituída por judeus, combinou as teorias dos judeus Marx e 
Freud e, sobretudo, promoveu a arte moderna (combatida pelos nazistas, como 
já vimos), contaminando o espírito da contracultura dos anos de 1960. Em 
suma, a Escola de Frankfurt seria uma instituição de fachada do comunismo. 
(COSTA, 2019). 

 

Não à toa que os discursos de Trump, assim como os de Bolsonaro, entendem o 

politicamente correto como marxismo cultural e que lutar contra isso é uma conspiração contra 

os sagrados valores. Nesse caso, a tese central olavista é a de que “todos os males da cultura” 

relacionados com feminismo, ações afirmativas, liberação sexual, direitos LGBTQI+, os 

problemas educacionais e de meio ambiente seriam “responsabilidade da insidiosa influência 

da Escola de Frankfurt” (Costa, 2019), sem deixar de lado Gramsci e Lukács, inclusive autores 

muito falados por Olavo de Carvalho em seus livros. A interpretação errônea dos reacionários 

e fundamentalistas é de que 

 
Os adeptos do marxismo cultural são acusados de ensinar sexo e 
homossexualismo às crianças, promover a destruição da família, controlar os 
meios de comunicação e promover o engodo de massas, esvaziar as igrejas e 
promover o consumo de bebidas. Enfim: marxismo cultural seria a própria 
subversão da cultura ocidental. (COSTA, 2019). 
 

Concluímos, portanto, a partir da análise de Costa (2019), que a expressão marxismo 

cultural entrou no cenário oficial brasileiro por meio do programa de campanha de Bolsonaro, 

em 2018, mas trata-se de uma nova roupagem do anticomunismo, assim como assinala 

Machado, que 

 
Mesmo anos mais tarde, passado o período de ditadura militar no Brasil, o 
discurso anticomunista ressurgiria, com outra face e nova roupagem: o 
discurso do marxismo cultural e do gramscismo cultural com características 
semelhantes ao discurso ditatorial, mas agora o alvo seria, de certa maneira, a 
própria “democracia popular” do PT e as pesquisas na Universidade. 
(MACHADO, 2019, p.07). 
 

Nesse cenário de ideologias reacionárias, teorias conspiratórias e propostas 

conservadoras para um novo projeto de nação, a produção Fake News ganhou grande impacto 

 
74 <<https://exame.com/brasil/piada-de-bolsonaro-sobre-sua-filha-gera-revolta-nas-redes-sociais/>> Acesso em 

10 de agosto de 2021. 

https://exame.com/brasil/piada-de-bolsonaro-sobre-sua-filha-gera-revolta-nas-redes-sociais/
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e impulsionou a campanha, além de colaborar com a vitória de Jair Bolsonaro. Seguindo seus 

ideólogos e contando com os serviços de Bannon, a campanha do candidato à presidência 

utilizou inúmeras estratégias discursivas que o associassem como um possível presidente 

defensor da família tradicional brasileira. O “kit gay” e a “ideologia de gênero” são parte do 

conjunto das Fake News, que podem ser encontrados no projeto de campanha de Bolsonaro, 

fundamentado, principalmente, no discurso de valores tradicionais, crenças e cultura. 

No entanto, por mais que a análise da conjuntura brasileira não demonstre a 

possibilidade de uma revolução, de uma guerra cultural ou do clima de guerra fria – como 

exposto em textos, falas, discursos e entrevistas de Olavo de Carvalho e de Jair Bolsonaro --, a 

ideologia anticomunista, além de “um programa econômico ultraliberal, com mais 

globalização, mais mercado, mais privatizações, além de um completo alinhamento com o 

Império norte-americano”, garantiu ao candidato sua vitória “no segundo turno”, com “o apoio 

decisivo das forças do capital financeiro e industrial assim como do agronegócio.”. Segundo 

Lowy, (2019) “a oligarquia capitalista brasileira preferia outros candidatos, mas ao se dar conta 

que Bolsonaro era o único capaz de vencer o PT, aderiu massivamente a ele.”. (LOWY, 

2019).75. 

Este trabalho observará essas questões no próximo item, com análise detalhada, sobre o 

Plano de Governo O Caminho da Prosperidade, do candidato Jair Messias Bolsonaro. Por fim, 

compreendemos que o projeto de nação a ser implantado tem como base ideologias reacionárias 

enquanto plano político, e a ortodoxia liberal enquanto plano econômico. Como grupo social 

heterogêneo, a direita e a extrema direita brasileira, bem como fundamentalistas religiosos e 

parte da classe média, se fundamentaram em alguns dos discursos de Olavo de Carvalho (muitas 

vezes falado por outras lideranças, grupos de Whatsapp, Facebook, Youtubers e políticos 

brasileiros), bem como as políticas de Steve Bannon e as Fake News. Esse movimento político, 

com interesse econômico, encontrou como liderança máxima a figura de Bolsonaro como mito 

e salvador do comunismo que assolaria e que assolava o país, politicamente e economicamente. 

 

1.4.: Jair Messias Bolsonaro: o militar e o candidato autoritário 

 

Bolsonaro nasceu no dia 21 de março de 1955, em Glicério, interior de São Paulo, mas 

seu registro de nascimento foi oficializado na cidade de Campinas, por superstição. Acreditava 

 
75 Sobre a base de apoio a Jair Bolsonaro, ver o terceiro capítulo desta tese que analisa o papel da classe média no 

processo eleitoral.  
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que “só teria futuro quem tivesse em sua certidão o registro de uma grande cidade.”. 

(CARVALHO, 2020, p.21). O pai, Sr. Percy Geraldo Bolsonaro, era Dentista Prático, ou seja, 

exercia a profissão ilegalmente e chegou a ser processado e preso pelo exercício ilegal da 

profissão. A mãe, D. Olina Bonturi Bolsonaro, dona de casa. O casal teve seis filhos, sendo Jair 

Messias o segundo. 

Na “biografia” que o filho 01 (Flávio Bolsonaro) escreveu sobre o pai, resolveu montar 

a figura do mito que foi construído a partir de vários relatos a partir das “lembranças” de sua 

infância do pai. Aparentemente o intuito é o de enquadrar a família como “conservadora” 

(observa-se que reacionária) para validar o discurso do Messias. 

As indicações do livro Jair Messias Bolsonaro: Mito ou Verdade foram extraídas a 

partir das indicações de Carvalho. Um dos pontos que mais chama atenção é a observação do 

autor que acredita “a versão que ele conta é a mesma que o pai veio moldando ao sabor das 

circunstâncias, ao longo de sua vida parlamentar”. (CARVALHO, 2020, np). 

Colocando as circunstâncias acerca da vida de Jair em ordem cronológica pontuaremos 

o que, o vencedor ao pleito eleitoral de 2018, considera relevante em sua infância. Para ele, o 

fato de ser um grande herói é de ter ajudado o Exército na caçada ao Capitão Carlos Lamarca, 

desertor do Exército que, entre o final do ano de 1969 e começo de 1970, buscou formar 

guerrilheiros para uma futura ação contra a ditadura militar. O fato ocorrido em 08 de maio de 

1970, do qual Bolsonaro atribui sua participação, foi uma troca de tiros entre meia dúzias de 

guerrilheiros da VPR (Vanguarda Popular Revolucionária) com seis policiais da cidade de 

Eldorado que culminou com o ferimento de três desses policiais e um dos guerrilheiros. A ação 

durou cerca de sete minutos, mas foi o evento mais importante da cidade de Eldorado, onde o 

Messias residia à época. 

Tanto Jair quanto Flávio ilustram o ocorrido como fato digno de heroísmo. Em um de 

seus discursos, em abril de 2019, Jair bradou  

 

Respeito o povo palestino, não posso concordar com grupos terroristas. Aí 
complica, né? Senão estaria contra a minha biografia, eu que combati esse 
pessoal da esquerdalha desde 1970, quando era garoto, no Vale do Ribeira, o 
grupo do Lamarca. (CARVALHO, 2020, np). 

 

Dentro da fábula criada, adicionou outro detalhe, “Não por acaso, a base de guerrilha de 

Lamarca foi escolhida próxima à fazenda Paiva, eles tinham os mesmos ideais76.”. 

(CARVALHO, 2020, p. 23). 

 
76 Referência a Rubens Paiva, assassinado pela Ditadura Militar. 
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Na versão de Flávio, no dia dos fatos, o pai com quinze anos, aproximou-se dos militares 

do exército oferecendo-se para colaborar com informações sobre a região com vistas a captura 

do Capitão Carlos Lamarca e a partir desse dia conheceu e se encantou com o Exército e “sentiu 

tocar no seu coração a vontade de servir o país.”. Apesar das falas de pai e filho, o fato é que as 

dicas “foram inúteis, pois àquela altura Lamarca já furara o cerco e só seria capturado mais de 

um ano depois, na Bahia.”. (CARVALHO, 2020, np). 

Após o ato heroico, o próximo fato relevante da vida do Capitão foi sua entrada na 

EsPCEx (Escola Preparatória para Cadetes do Exército) em 08 de março de 1973. Após sua 

entrada percebeu que como já havia cursado o científico, poderia ter prestado concurso para a 

Aman (Academia Militar das Agulhas Negras), o que fez no final do referido ano. Documentos 

anexados no livro O Cadete e o Capitão: a vida de Jair Bolsonaro no quartel mostram que esse 

teve seu número de cadete como 531. Já no livro do filho também consta que o apelido do pai 

era “Cavalão”, devido à força física e boa saúde. (CARVALHO, 2020, np). 

Entre a entrada na Aman, em 10 de março de 1974 até 1986, nada muito relevante 

ocorreu na vida de Bolsonaro, vários documentos apresentam um militar com bom 

aproveitamento e elogiado por seus superiores. Entre esses anos apenas duas ocorrências é 

objeto de atenção. A solicitação de Bolsonaro para transferência para Nioaque, no Mato Grosso. 

Possivelmente, conforme levantado por alguns militares, o pedido tenha se dado pela 

proximidade do estado com o país vizinho Paraguai, onde possivelmente, esteve muitas vezes 

viajava para “trazer muambas”. Ficou na cidade entre os anos de 1979 a 1981, na época era 

segundo-tenente. Casou-se no dia 07 de julho de 1979 com Rogéria Nantes Braga, com quem 

teve os três filhos: Flávio, Carlos e Eduardo. 

No ano de 1983, durante suas férias, fez uma viagem ao interior da Bahia, numa região 

de Garimpo. Segundo o Coronel Carlos Alberto Pellegrino, Bolsonaro  

 
deu mostras de imaturidade ao ser atraído por empreendimento de ‘garimpo 
de ouro’. Necessita ser colocado em funções que exijam esforço e dedicação, 
a fim de reorientar sai carreira. Deu demonstrações de excessiva ambição em 
realizar-se financeira e economicamente. (CARVALHO, 2020, np). 
 

Um fato relevante e que temos que frisar para não incorrer aos erros e falácias do Capitão 

é de que ele apenas recebeu a promoção após o Inquérito do STM.  Bolsonaro foi promovido a 

Capitão no dia 26 de dezembro de 1983, aos 28 anos, por antiguidade, pelo ministro do Exército, 

o General Walter Pires de Carvalho e Albuquerque. (CARVALHO, 2020, np). Abaixo, na nota 

de rodapé da revista que vamos agora citar, consta a referida informação, também. 
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Figura 03. Bolsonaro e a reclamação do soldo para a Revista Veja. 

 

No artigo à revista Veja nº 939, de 03 de setembro de 1986, o capitão Jair Messias 

Bolsonaro assinou um texto que começou a derrocada da sua carreira como militar. “O artigo 

assinado por Bolsonaro na seção Ponto de Vista levava o título O salário está baixo, continha 

sete parágrafos e foi uma afronta vinda de um oficial da ativa contra as autoridades militares e 

o governo Sarney.”. (CARVALHO, 2020, np). Bolsonaro finalizou o artigo/entrevista dizendo 

 

sou um cidadão brasileiro cumpridor dos meus deveres, patriota e portador de 
uma excelente folha de serviços. Apesar disso, não consigo sonhar com as 
necessidades mínimas que uma pessoa do meu nível cultural e social poderia 
almejar. Amo o Brasil e não sofro de nenhum desvio vocacional. Brasil acima 
de tudo. (CARVALHO, 2020, np). 
 

A punição foi rápida, aplicada no dia 02 de setembro de 1986, ao saber da matéria e 

publicada no dia 03 (mesmo da edição da revista) no boletim interno nº 163. “O embasamento 
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foi a infração a seis artigos do Regulamento Disciplinar do Exército (RDE). ‘Fica preso por 15 

dias, a contar de 1 set. 86’, diz a nota do boletim interno. ‘Deixo de aplicar maior punição em 

virtude de ser a primeira punição do oficial’.”. (CARVALHO, 2020, p. 60-61). Bolsonaro 

recebeu amplo apoio dos seus colegas militares de baixa patente e pouco se falou na caserna 

sobre o referido artigo, tendo cumprido sem reclamar e sem fazer protesto ou manifestação 

quanto à prisão. 

No entanto, um ano depois, em 25 de outubro de 1987, o capitão Bolsonaro foi chamado 

pelo Coronel Adilson Garcia do Amaral que lhe mostrou um exemplar da Revista Veja daquela 

semana – edição 999 – com uma matéria intitulada Pôr Bomba nos quartéis, um plano da ESAO. 

 

 

 Figura 04. Bolsonaro e o plano e por bombas em quartéis.   

 

Bolsonaro declarou ao Coronel ser mentira as informações publicadas pela Revista Veja. 

Em depoimento ao seu superior foi enumerando o que afirmava ser uma publicação caluniosa. 

Nos dias subsequentes surgiram debates e matérias a respeito da insubordinação ou falácia dos 

jornalistas que assinaram a matéria. 

A Revista não voltou atrás e em 04 de novembro, na edição de número 1000, publicou 

“a prova” da matéria anterior. Intitulada de De próprio punho, escancarou os planos do Capitão 

Bolsonaro. 
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Figura 05. Bolsonaro e as provas publicadas na Revista Veja. 

 

A partir dessa matéria o Exército abriu sindicância, colheu depoimentos, inclusive dos 

jornalistas, e fez três perícias para identificar se a letra no croqui publicado na Revista era, de 

fato, de Jair Messias Bolsonaro. 

 
O laudo 58/87, inicialmente inconclusivo, passou, depois de complementação, 
a apontar a autoria de Bolsonaro. Resultado final: das três perícias, duas 
atribuíram a autoria dos croquis da operação Beco sem Saída ao Capitão 
Bolsonaro. (CARVALHO, 2020, p. 111). 

 

No Conselho de Justificação do Exército, Bolsonaro foi condenado por 3 votos a 0, foi 

com esse resultado que seu processo chegou ao STM. Dessa vez, dispensou a presença de um 

advogado e promoveu sua autodefesa apresentada em 04 de abril de 1988, contendo 26 folhas 

nas quais conseguiu reverter o veredito usando a falácia de que em vez de três laudos foram 

realizados quatro, sendo dois inconclusivos e outros dois conclusivos (o que não confere com 

a verdade, pois foram realizados apenas 03 laudos, sendo o primeiro inconclusivo e o segundo 

e terceiro conclusivos, no entanto, um deles houve uma retificação).  

O relator do processo, no dia 16 de junho de 1988 encerrou relatório com o parecer do 

MPM pela culpa de Bolsonaro. Para o processo derradeiro, Bolsonaro traz em cena a advogada 



69 

 

   
 

Elizabeth Diniz Martins Souto. Nesse ponto, já considerava a possibilidade de reverter a 

condenação de 3 votos a 0. Tratava-se da palavra do Capitão do Exército contra uma Revista e 

uma “famigerada repórter”. Assim, os ministros concluem por 9 votos a 4 e anunciam “Por 

maioria de votos, o capitão Bolsonaro, foi julgado não culpado” e assim passa o capitão à 

reserva e a política. 

Como já explicitado por Carvalho, por ocasião da primeira entrevista de Bolsonaro à 

Revista Veja, o Capitão do Exército se aproximou do General da Reserva Newton Cruz, que 

lhe disse que o via com um perfil ligado à política. Assim, após sua expulsão e mesmo sendo 

“absolvido” no STM, não cabia mais fazer o Capitão voltar às Forças Armadas, tendo assim 

sido reformado77. A partir de então Jair Messias Bolsonaro levou em consideração o conselho 

de um dos seus mentores (como veremos adiante) e adentrou a vida política78. 

Bolsonaro entra para a política com o discurso truculento que sai das Forças Armadas, 

afinal a essa época já tinha como seus ídolos o General Newton Cruz e o Coronel Brilhante 

Ustra. A postura desses militares era referência para o que acreditava ter que ser as Forças 

Armadas.  Conforme Paes Manso, 2020, o general Newton Cruz 

 
Chefe da Agência Central do Serviço Nacional de Informações (SNI), Cruz 
foi um dos representantes da linha-dura na presidência de João Baptista 
Figueiredo. Ele foi um símbolo da resistência contra a abertura política que 
ganhava força durante o governo Figueiredo. [...] Diante dessa efervescência 
democrática, crescia o descontentamento de um grupo de ultradireita, que deu 
início a uma onda de atentados no país. A intenção era provocar medo de 
bombas e de desordem a fim de justificar novas medidas de endurecimento. 
Newton Cruz era suspeito de planejar ações que tentavam brecar o processo 
de abertura política. No novo governo, o nome de Newton Cruz foi retirado 
da lista de candidatos à promoção de general de divisão para general de 
exército, que correspondia ao topo da carreira. Cruz entrou para a reserva e 
tentou sem sucesso a carreira política. Jair Bolsonaro tomou as dores do 
general e passou a ventilar o ódio contra a Nova República que caracterizaria 
seu percurso político. [...] Em maio de 2020, em plena crise da pandemia, o 
presidente Bolsonaro saiu a cavalo em Brasília, durante uma manifestação que 
o apoiava. Comentaristas identificaram no gesto uma alusão às cavalgadas de 
Newton Cruz mais de trinta anos antes, em que, de seu cavalo branco, 
distribuía chicotadas nos carros de manifestantes que defendiam eleições 
diretas. (MANSO, 2020, np). 

 
77 No final do processo, Bolsonaro foi absolvido pelo Superior Tribunal Militar, mas a versão da revista era tão 

consistente que não houve como o capitão seguir no Exército. (PAES MANSO, 2020, p. 255). 
78 No livro A República das Milícias: do Esquadrão da Morte a Bolsonaro , o autor faz uma profunda inserção 

nesse submundo do crime. Um crime diferente praticado por agentes do Estado. Buscaremos ser fiéis as 

contribuições do autor para esta tese, no entanto, traremos os fatos apenas ligados a Jair Messias Bolsonaro, por 

ordem cronológica, e quando se tratar da família apontaremos em notas de rodapé, tendo em vista que existe uma 

ligação umbilical entre a vida política de Jair, Carlos Bolsonaro – o filho 02 e primeiro a entrar na política, como 

o vereador mais novo eleito no Brasil – e depois o filho mais velho, Flávio Bolsonaro, em 2002, m omento em que 

Bolsonaro já estava em decadência e ano em que teve o menor número de votos de sua carreira política.  
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Os perfis dos dois militares são extremamente semelhantes. Além da descrição de Paes 

Manso, podemos perceber que existem outras ligações de perfil emocional, saudosista e 

reacionário: ambos queriam uma perpetuação do regime autoritário. A democracia brasileira, 

mesmo frágil não servia aos interesses desses ex-membros das Forças Armadas. As 

contradições entre o que eles pensam e a realidade brasileira denota e explica, mesmo após a 

redemocratização, nós não conseguimos esclarecer a população dois elementos fundamentais: 

o primeiro é que a nossa “democracia” pode ser retirada a qualquer momento, pois não se trata 

de uma democracia; o segundo elemento está relacionado com a permanência de uma polícia  

militarizada, sempre com o objetivo e obrigação manter o ordenamento social e não permitir 

“revoltas”, para isso o uso constante da força e as chacinas impetradas nas regiões periféricas 

do país79. 

Além de Cruz, outro militar foi tanto ou mais influente para Jair Messias Bolsonaro. 

Falamos aqui do Coronel Carlos Brilhante Ustra. Sobre Ustra, Paes Manso referência 

 
Chefe do Destacamento de Operações de Informações (DOI-Codi) do II 
Exército em São Paulo entre 1970 e 1974. Ustra se tornou, para militares que 
atuavam na área de informação, um símbolo da vitória da ditadura sobre os 
grupos armados de esquerda que lutaram naquele período. Na visão desses 
militares, Ustra era um valoroso representante dos oficiais que sujaram a mão 
na guerra, enquanto militares burocratas articulavam, em seus gabinetes com 
ar condicionado, a entrega do poder aos comunistas. [...] “Não existe guerra 
sem sangue” era uma das máximas de Ustra. Ele não agia por impulso nem 
era meramente um sádico; seguia ordens como um oficial disciplinado, 
religioso, respeitador da hierarquia e da equipe do DOI. [...] Ustra acreditava 
ser o responsável por salvar o Brasil do comunismo, uma guerra além de tiros 
e canhões. [...] Não se tratava somente de vencer no campo de batalha, mas de 
ganhar a mente das massas. [...] Era essa guerra ideológica contra o marxismo 
que um grupo de militares, entre os quais Ustra, acreditava estar perdendo 
durante a abertura política e depois que a democracia foi estabelecida. [...] Os 
militares queriam convencer as massas de que representavam a ordem, a 
tradição e o progresso, enquanto os esquerdistas da democracia submetiam os 
brasileiros à ideologia subversiva e revolucionária criada pelo marxismo. [...] 
Ustra, mesmo depois de aposentado, seguiu nas trincheiras, travando uma 
guerra ideológica para salvar as massas da “doutrinação esquerdista”. Sua 
atuação se deu em duas frentes. Na sociedade civil, colaborou em 1998 com a 
criação do grupo Terrorismo Nunca Mais, contraponto à ONG Tortura Nunca 
Mais, criada pela Comissão Justiça e Paz da Arquidiocese de São Paulo. No 
grupo conhecido como Ternuma, Ustra era o encarregado de fazer a conexão 
entre membros da rede, ou seja, pessoas da comunidade de informações, 
militares, familiares e viúvas da ditadura. Na segunda frente, o ex-chefe do 
DOI coordenava e escrevia livros. Seu primeiro projeto recebeu o nome de 
Orvil (“livro” escrito ao contrário), que pretendeu ser uma resposta ao Brasil: 

 
79 Ver: Hélio Luz: Disponível em: << https://sul21.com.br/entrevistasz_areazero/2018/04/o-crime-organizado-

nao-esta-na-favela-esta-no-estado-brasileiro-diz-helio-luz-ex-deputado-e-ex-chefe-de-policia-no-rio/>>. Acesso 

em 01 de junho de 2021. 

https://sul21.com.br/entrevistasz_areazero/2018/04/o-crime-organizado-nao-esta-na-favela-esta-no-estado-brasileiro-diz-helio-luz-ex-deputado-e-ex-chefe-de-policia-no-rio/
https://sul21.com.br/entrevistasz_areazero/2018/04/o-crime-organizado-nao-esta-na-favela-esta-no-estado-brasileiro-diz-helio-luz-ex-deputado-e-ex-chefe-de-policia-no-rio/
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nunca mais. O Orvil foi um produto coletivo feito pelos integrantes da seção 
de informações do Exército, iniciado em 1985 a pedido do ministro do 
Exército, Leônidas Pires Gonçalves. Os autores narravam as ofensivas dos 
comunistas para tomar o poder no Brasil, desde a criação do Partido 
Comunista no país, em 1922, passando pela Intentona, em 1935, até a luta 
armada pós-1964. A quarta e mais recente tentativa, dizia o livro, estava em 
pleno vigor na Nova República. E seria a mais perigosa, porque não ocorreria 
pela força, e sim pelo controle das instituições culturais, com os comunistas 
assumindo postos em escolas, universidades, jornais, nas burocracias do 
governo. O livro foi finalizado em 1987 com quase mil páginas, mas teve sua 
publicação vetada por Leônidas. Ustra ainda escreveu dois livros, dessa vez 
assinados por ele. Um deles, Rompendo o silêncio, publicado em 1987, foi 
escrito depois que a deputada Bete Mendes, que pertencia ao Partido dos 
Trabalhadores, o reconheceu como um de seus torturadores. O segundo livro, 
lançado em 2006 e intitulado A verdade sufocada: A história que a esquerda 
não quer que o Brasil conheça, retomava a narrativa histórica do Orvil. Foi 
esta obra que Bolsonaro disse ser seu livro de cabeceira durante a campanha 
presidencial. As publicações de Ustra permitem compreender a narrativa que 
alimenta a agressividade do capitão reformado contra a esquerda. A versão da 
história contada por Ustra ajudou a transformar um versículo bíblico do 
Evangelho de João em um mantra entoado pelo futuro presidente: “E 
conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará”. Em 2016, na votação do 
impeachment da presidente Dilma Rousseff, como se um ciclo histórico se 
fechasse, o deputado Jair Bolsonaro votou a favor do impedimento e se 
lembrou do torturador Ustra: “Perderam em 1964. Perderam agora em 2016. 
Pela família e pela inocência das crianças em sala de aula, que o PT nunca 
teve. Contra o comunismo, pela nossa liberdade, contra o foro de São Paulo, 
pela memória do coronel Carlos Aberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma 
Rousseff. Pelo exército de Caxias. Pelas nossas Forças Armadas. Pelo Brasil 
acima de tudo. Por Deus acima de todos. O meu voto é sim”. Bolsonaro [...] 
Sempre preferiu a violência — mesmo que simbólica — à política. (MANSO, 
2020, np). 

 

Se, durante sua vida como militar Cruz e Ustra foram as referências que Bolsonaro 

seguiu “religiosamente”, alguns anos depois um novo personagem entrou em sua vida como 

parlamentar e foi fundamental para formular e disseminar seus ideais reacionários. Tal 

personagem, já tratado nesta tese, também é citado por Paes Manso. Para o autor de A república 

das milícias: Dos esquadrões da morte à era Bolsonaro,  

 

não se deve diminuir o papel de Olavo de Carvalho, que ajudou a dar sentido 
ao discurso de fúria e, principalmente, aproximar os militares ressentidos do 
antipetismo crescente que explodiria depois da reeleição da presidente Dilma 
Rousseff.80 [...] No começo dos anos 2000, Olavo ainda escrevia em jornais e 

 
80 Conheci e comecei a ler os textos de Olavo na internet em 2002, quando cumpria meus créditos para o doutorado 

no Departamento de Ciência Política da USP. O nome dele me foi indicado pelo meu professor e orientador 

Oliveiros S. Ferreira, referência no deba te político nacional e que também havia sido diretor de redação e chefe 

dos editorialistas do jornal O Estado de S. Paulo. Oliveiros me disse que Olavo era a única pessoa que ele lia  com 

interesse na imprensa daquela época. Fui conhecer seus escritos. Li os textos em seu site e tentei comprar um dos 

livros de Olavo, Aristóteles em nova perspectiva: Introdução à teoria dos quatro discursos . A obra havia se 
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revistas. Aos poucos, começou a perder esse espaço à medida que sobressaía 
outro traço de sua personalidade: uma mistura de paranoia com 
anticomunismo visceral, que o tornaria um dos mais criativos teóricos da 
conspiração no Brasil, alertando, com diversas citações, a existência de um 
plano diabólico para dominar o Brasil e o mundo. Olavo denunciava a 

formação de uma Nova Ordem Mundial a partir de uma corrente 
filosófica influenciada pelo marxismo, que teria criado uma consciência 
coletiva que moldava corações e mentes com suas ideologias. [...] A 
construção narrativa de Olavo dialogava com a da ultradireita nos Estados 
Unidos, que iria se fortalecer na oposição ao governo de Barack Obama e que 
levaria à surpreendente eleição de Donald Trump em 2016. Havia uma 
afinidade profunda entre as ideias olavistas sobre a revolução gramsciana e a 
doutrina da guerra revolucionária contida no livro de Brilhante Ustra A 
verdade sufocada. Na edição ampliada de 2007, Ustra incluiu um trecho de O 
jardim das aflições, de Olavo, na conclusão. Ao longo dos anos 2000, Olavo 

foi figura importante também em diálogos constantes com as Forças 

Armadas. Fez conferências para oficiais e para o Estado-Maior do Exército, 
teve textos publicados no site do grupo Terrorismo Nunca Mais, do qual Ustra 
foi um dos fundadores. Em 1999, Olavo recebeu a Medalha do Pacificador, 

principal condecoração do Exército, entregue pelo general Gleuber 

Vieira, comandante no governo de Fernando Henrique Cardoso. Era um 
discreto sinal de resistência infiltrada no governo que pagaria as 

primeiras indenizações a familiares de desaparecidos políticos e 

perseguidos pela ditadura. Em 2001, Olavo de Carvalho recebeu a Medalha 
do Mérito Santos Dumont, concedida pela Aeronáutica81. A família Bolsonaro 
conheceria o filósofo anos depois e cairia de amores por ele. Em 2012, o 

deputado Flávio Bolsonaro concedeu a Medalha Tiradentes, a maior 

premiação da Assembleia Legislativa do Rio, a Olavo de Carvalho. [...] 
Quando Jair Bolsonaro começou a planejar sua candidatura à presidência, o 
futuro presidente ainda estava distante dos holofotes82. Durante a intervenção 

 
esgotado e mandei um e-mail para o autor, me apresentando, citando a conversa com Oliveiros e perguntan do onde 

eu poderia comprá -la. Como não havia mais lia  com interesse na imprensa daquela época. exemplares à venda, 

Olavo fez a gentileza de me enviar um arquivo do livro para eu ler. Havia algo de fascinante nos textos de Olavo, 

que discutia filosofia como alguém que dialogava com o leitor comum e não com seus pares da academia — grupo 

do qual ele nunca fez parte. Isso aumentava a sagacidade e a clareza de seus argumentos e tornava seus textos mais 

atraentes — mesmo que repleto de distorções e sofismas. Sua  erudição era notável e se tornou um importante 

divulgador de autores de tradição conservadora, ainda pouco debatidos no Brasil, indicando títulos e organizando 

obras para uma rede de editoras, algumas delas fundadas por ex-alunos de seus cursos de filosofia. Livros como 

os dos economistas liberais Ludwig von Mises e Friedrich Hayek, dos filósofos Roger Scruton, Ortega y Gasset, 

Eric Voegelin, Mario Ferreira dos Santos, dos críticos literários Otto Maria Carpeaux, José Guilherme Merquior, 

René Girard, entre outros. Olavo também tinha uma forte veia polemista, que lembrava Paulo Francis, mas que se 

tornaria cada vez mais agressiva. Francis, inclusive, havia sido um leitor entusiasmado de um dos primeiros 

sucessos editoriais de Olavo, O imbecil coletivo: Atualidades inculturais brasileiras. (MANSO, 2020, np). 
81 Um revisionista entusiasmado e seguidor das ideias de Ustra e de Olavo foi o general Hamilton Mourão, vice -

presidente do Brasil no governo Bolsonaro. 
82 Os primeiros passos foram dados em março de 2014, quando se lançou pré-candidato pelo PP e não foi levado 

a sério nem mesmo por seus correligionários. Mandou uma carta ao partido oficializando o pedido, mas acabou 

desistindo pela falta de interesse do partido em tê-lo como candidato a presidente e resolveu concorrer a mais um 

mandato de deputado federal, seu sétimo. Já havia, no entanto, uma energia diferente no ar. Bolsonaro se elegeu 

com 464 mil votos, tornando-se o parlamentar mais votado no Rio. Em novembro do mesmo ano, durante a 

formatura de cadetes na Academia Militar das Agulhas Negras, Bolsonaro, ao falar com os formandos, foi recebido 

com gritos de “Líder!”. “Parabéns pra vocês. Nós temos que mudar este Brasil, tá  ok? Alguns vão morrer pelo 

caminho, mas estou disposto em 2018, seja o que Deus quiser, tentar jogar para a direita este país. O nosso 

compromisso é dar a vida pela pátria e vai ser assim até morrer. Nós amamos o Brasil, temos valores e vamos 

preservá-los. […] Esse Brasil é maravilhoso, tem tudo aqui. Está faltando é político. Há 24 anos apanho igual a 
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militar no governo Temer, foi publicado o slogan: “O governo, que está 
tirando o país da maior recessão da história, agora vai tirar o Rio de Janeiro 
da violência”. As Forças Armadas seriam instrumentalizadas para tentar 
eleger um presidente afundado em denúncias de corrupção. [...] A 

dobradinha dos patriotas que idolatrava Ustra, seguidora de Olavo de 

Carvalho, era lançada para desbancar os políticos corruptos da Nova 
República. A verdade sufocada poderia ser finalmente conhecida. [...] Em 
janeiro de 2017, o deputado Eduardo Bolsonaro, o zero três, viajou aos 
Estados Unidos para conversar com o Bruxo de Virgínia — o apelido fazia 
referência a uma suposta capacidade de Olavo para prever o futuro e ao estado 
americano em que morava. Olavo já era um ídolo pop da ultradireita e Eduardo 
fez uma live da casa dele vestindo uma camiseta estampada com a frase 
“Olavo tem razão” e uma foto do filósofo. Na transmissão de quinze minutos, 
o filho de Bolsonaro fez duas perguntas a seu oráculo: o que a vitória de Trump 
representava para o mundo e o que ocorreria na eleição brasileira em 2018. 
Sobre a primeira pergunta, Olavo tergiversou e disse que o novo presidente 
norte-americano deveria destruir seus inimigos imediatamente, senão não teria 
tréguas. Depois, sobre as eleições no Brasil, alertou que a direita deveria tomar 
cuidado para não rachar, pois uma divisão de votos levaria à derrota. Em 2017, 
Eduardo Bolsonaro se aproximou desses grupos de influenciadores direitistas 
com a ajuda de um dos alunos mais aplicados de Olavo de Carvalho, Filipe 
Martins, que durante a campanha presidencial foi assessor do PSL. Formado 
em relações internacionais pela Universidade de Brasília, Martins tinha 
trabalhado na embaixada dos Estados Unidos na capital federal, onde entrou 
em contato com o site Breitbart News e Steve Bannon. Martins já escrevia 
para sites brasileiros de extrema direita, como Terça Livre, Mídia Sem 
Máscara e Senso Incomum. Junto com Eduardo e Carlos Bolsonaro, o zero 
dois, Martins teve papel importante na campanha de Jair Bolsonaro à 
Presidência, ajudando a mobilizar a rede de sites, blogs e replicadores de 
notícias que vinha se fortalecendo desde as manifestações contra Dilma 
Rousseff. Essa máquina de desinformação foi levada para dentro do governo 
de Jair Bolsonaro e apelidada, internamente, de gabinete do ódio por ministros 
e assessores do Palácio do Planalto. Durante as eleições brasileiras, as 
mentiras disseminadas principalmente através do Whatsapp chegaram a níveis 
degradantes. Olavo de Carvalho, por exemplo, afirmou em sua página que 
Fernando Haddad, oponente de Bolsonaro na eleição, defendia o incesto: 
“Estou lendo um livrinho do Haddad, onde ele defende a tese encantadora de 
que para implantar o socialismo é preciso primeiro derrubar o tabu do incesto. 
Kit gay é fichinha. Haddad quer que os meninos comam suas mães”. O 

cientista político Marcos Coimbra analisou as pesquisas eleitorais e 

afirmou que a estratégia da campanha bolsonarista de focar em valores 

morais foi decisiva, sobretudo para mudar o voto dos evangélicos, que 

correspondem a 30% do eleitorado.[13]83 A mudança na intenção de votos 
dos evangélicos teria ocorrido no período de 26 de setembro a 5 de outubro, 
principalmente entre as mulheres religiosas de classe média baixa. (MANSO, 
2020, np). 
 
 

 
um desgraçado em Brasília , mas apanho de bandidos. E apanhar de bandido é motivo de orgulho e glória. Vamos 

continuar assim”, finalizou. O clima, sem dúvida, havia mudado. 
83 13. A análise feita  por Marcos Coimbra foi divulgada por Ciro Marcondes e pelo site Paz e Bem. Ver: “Milhões 

de evangélicas pobres decidiram a eleição em favor de Bolsonaro: É preciso conversar com elas”. Paz e Bem, 20 

fev. 2019. Disponível em: <https://pazebem.org/sociedade/100512/milhoes-deevangelicas-pobres-decidiram-a-

eleicao-em-favor-de-bolsonaro-e-precisoconversar-com-elas/>. Acesso em: 24 ago. 2020. 
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Essas três longas referências são necessárias para reforçar a tese ora apresentada de que 

Olavo de Carvalho teve importância fundamental na construção do perfil que deveria ser 

compartilhado pelas redes sociais e foi a ponte entre os Bolsonaros e Bannon. Levando-se em 

consideração o processo eleitoral atípico, de um candidato a Presidência vinculado a um partido 

de pouca expressividade e sem tempo de televisão (caso tivessem que usar a estratégia 

tradicional de debates), usar a ferramenta Whatsapp para divulgação das notícias falsas foi uma 

estratégia assertiva. Já era sabido o que os perfis que se vincularam a esses grupos queriam 

ouvir, ver e ler. Diferente da eleição estadunidense que usou o Facebook, no Brasil, o “zap” é 

uma ferramenta popular e que permitia o compartilhamento de várias mensagens comandadas 

estrategicamente por pessoas financiadas por um determinado grupo de empresários, ainda (até 

o momento da escrita desta tese) em apuração pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). 

Mas, se são esses os referenciais de Jair Messias Bolsonaro, como o deputado conseguiu 

se manter no congresso durante 28 anos? Paes Manso trata um longo caminho sobre o 

surgimento da milícia no estado do Rio de Janeiro que não trataremos aqui por não ser objeto 

deste trabalho. No entanto, para conhecer mais a história do político durante sua passagem pelo 

Congresso é fundamental a leitura do livro que traça um paralelo entre a vida do parlamentar e 

as mudanças da configuração no cenário brasileiro desde a redemocratização. Bolsonaro entra 

para a política no ano em que é promulgada a atual Constituição Brasileira, da qual, após a 

eleição ficou transparente que não é apreciada pelo vencedor ao pleito eleitoral de 2018, 

coincidentemente 30 anos após sua promulgação. 

Por fim, trazemos para esta tese, uma análise do perfil do Capitão escrita pelo Professor 

Dr. Paulo Ribeiro da Cunha em seu livro Militares e Militância: uma relação dialeticamente 

conflituosa. No Preâmbulo do seu livro, Cunha recorre a Max Weber e ao conceito de 

dominação para demonstrar algumas características nas quais o Capitão se enquadra84. 

Para Cunha,  

 

A primeira expressão do Carisma em Weber, é a do Grande Guerreiro ou 
herói Guerreiro, e não lhe cabe, e apesar de sua retórica belicosa e de valentia, 
especialmente contra as mulheres, é opinião corrente, inclusive entre seus 
pares da caserna, e mesmo enquanto expressão militar no Congresso, que não 
se pode contar com o  Bolsonaro, porque ‘é um caso completamente fora do 
normal, inclusive um mau militar’(GEISEL, 1997, p.113). A do Sacerdote ou 
Profeta, menos ainda, a despeito de sua postura religiosa conservadora, para 
não dizer oportunista; e mesmo por ainda se dizer católico, aceitou ser 

 
84 Não faremos a transcrição do conceito usado por Cunha, para tanto indicamos a leitura de sua obra. No referido 

livro, além de esmiuçar o conceito do sociólogo Alemão para esclarecer o tipo de dominação na qual o Capitão se 

enquadra, assim faremos mais uma longa referência com pontos a serem ressaltados nesta tese.  
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batizado por pastores evangélicos, além do fato de defender valores familiares 
conservadores em campanha com tão intensidade, mas esqueceu de mencionar 
publicamente que teve duas famílias. Postura que teve seus dividendos 
eleitorais, já que esse segmento evangélico votou maciçamente em Bolsonaro, 
e foram votos decisivos na sua eleição, influenciando ainda sua agenda de 
campanha, e atualmente, a de governo. Por fim, a terceira e que concerne 
uma explicação, é a do Demagogo, expressão corrente que o encontra na 

companhia de outras figuras correlatas no Brasil como o Jânio Quadros, 

Adhemar de Barros, Collor.  Essa é uma possibilidade de análise que traz 

mediações e explicações bem fundamentada, além de abrir outras 

possibilidades de análise. (CUNHA, 2020, grifos nossos). 

 

Desta forma, esse demagogo zeloso das ideias de Cruz, Ustra e Olavo é o candidato que 

apresenta, também, um programa de governo fraco (se tomarmos por base os programas de 

outros candidatos à direita ou à esquerda), mas que convenceu os incautos ou aqueles tantos 

que bradam ser apolíticos ou que acompanham a política quando convocados pela mídia 

conservadora brasileira e falavam em política, eventualmente, em “almoços de família”. 

Mas, como cita Carvalho, “Bolsonaro tem uma qualidade que não herdou nem de Ustra 

nem de Newton Cruz. Fala tudo às claras, seu ódio é transparente”, como Olavo e parte de seus 

eleitores e “nunca dissimulou sua visão bélica, seu desprezo pelas leis e pelo estado de direito”. 

Como ele, milhares de brasileiros saíram do “armário” e se viram representados em suas ideias 

violentas, preconceituosas e racistas. Não se faz mais necessário esconder ou ruberizar após 

proferir discursos de ódio, podem como Bolsonaro fez após o “Massacre do Carandiru, em que 

111 presos foram mortos por policiais em São Paulo, episódio ocorrido em 1992” afirmar como 

o Mito o fez: “Morreram poucos, a PM tinha que ter matado mil”. (MANSO, 2020, np). 

A partir da ascensão de uma persona com essas características autoritárias, e ainda outras 

que citarmos a seguir, algo que fica no ar para os não eleitores de Bolsonaro é como ficará o 

futuro da recente “democracia” no Brasil e no mundo. Apesar de esse assunto ser pauta de 

estudos, há anos, principalmente após os eventos que levaram a ascensão da extrema direita em 

países como Alemanha e Itália e que ditaram os acontecimentos trágicos da Segunda Guerra 

Mundial, há de se entender que Hitler e Mussolini não deflagraram nenhum golpe à democracia  

(como foi o caso de Donald Trump e de Jair Messias Bolsonaro), esses foram eleitos e chegaram 

ao mais alto cargo na direção dos seus países de forma democrática. Novamente, na história 

recente, líderes ditos populistas, vinculados a ideias que vão além do conservadorismo 

democrático, estão alcançando os cargos mais altos de seus países sem necessidade de esconder 

suas verdadeiras intenções. A diferenciação entre a chegada ao governo pelos fascistas durante 

os anos 1930/1940 e atualmente são os discursos. Havia à época uma leitura de Hitler, mas não 

estava claro seu plano quanto ao holocausto, por sua vez, fez parte dos discursos de campanha 
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de Donald Trump a perseguição aos imigrantes, à conservação dos direitos aos americanos 

brancos, bem como no Brasil, a defesa dos direitos das maiorias, a perseguição aos nordestinos, 

imigrantes e a conservação dos direitos aos brasileiros brancos, heterossexuais e cristãos. 

O discurso de Bolsonaro, tão entrelaçado ao discurso de Trump, não choca seus 

eleitores, apesar de serem os mesmos que assumiram como suas a expressão “o gigante 

acordou”. O referido patriotismo brasileiro é tão frágil quanto ao símbolo de uma das empresas 

que patrocinaram Bolsonaro, a estátua da liberdade está à frente da maioria das lojas da empresa 

Havan. Repetidamente, viu-se o candidato a Presidência e depois quando já eleito, Jair 

Bolsonaro, prestar continência à bandeira estadunidense. Ora, não é estranho um patriotismo 

desse? Se levarmos em conta o papel que o brasileiro resolveu se posicionar perante o mundo, 

a resposta é não! 

Fernando Henrique Cardoso, já havia feito essa leitura de que a ”elite” brasileira optou 

por ser “sócia menor do Capital” e suas teses afirmaram que seria possível ao Brasil 

desenvolver-se com dependência. Também ficou mais evidente quando chegou ao governo, por 

meio de suas políticas exteriores, fielmente estreitas com o governo americano. Sim, 

historicamente, passamos a sermos dependentes dos EUA, assim não é chocante um brasileiro 

subordinar-se às políticas estadunidenses. O “American Dream” também é o “Brasilians 

Dreams”, justificado pelas políticas liberais, neoliberais e ultraliberais. Deste modo, se durante 

as crises financeiras mundiais houve a troca de partidos progressistas e/ou conservadores, 

atualmente estamos vivenciando uma radicalização à direita, mundialmente dos partidos de 

extrema direita de forma “democrática” e essa questão é ainda mais preocupante. Não há o que 

se discutir quanto à fraude no sistema eleitoral, a discussão deve se pautar em como pessoas 

vinculadas a ideais tão extremos estão estabelecendo-se nos mais altos cargos de governo do 

mundo. 

Se no período de Governo de Donald Trump” os políticos norte-americanos agora 

tratam seus rivais como inimigos, intimidam a imprensa livre e ameaçam rejeitar o resultado 

das eleições” (Levitsky & Ziblatt, 2018, p. 13), no Brasil, atualmente, a situação não é diferente. 

Também existem algumas aproximações entre os governos de extrema direita de Trump e de 

Bolsonaro “Em 2016, pela primeira vez na história dos Estados Unidos, um homem sem 

nenhuma experiência em cargos públicos’, diferentemente de Bolsonaro que esteve 28 anos 

como político, mas ambos “com aparente pouco compromisso no que diz respeito a direitos 

constitucionais e dono de claras tendências autoritárias”. (Levitsky & Ziblatt, 2018, p. 14). 
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Para Levistsky & Ziblait (2018) demagogos potenciais existem em todas as 

democracias, e, ocasionalmente, um ou mais de um deles faz vibrar a sensibilidade pública. Em 

algumas democracias, porém, líderes políticos prestam atenção aos sinais e tomam medidas 

para garantir que os autoritários fiquem à margem, longe do centro de poder. Ao serem 

confrontados com extremistas e demagogos, eles fazem um esforço orquestrado para isola-los 

e derrota-los. Embora as respostas populares aos apelos extremistas sejam importantes, mais 

importantes é saber se as elites políticas, e sobretudo os partidos, servem como filtros. 

Resumindo, os partidos políticos são os guardiões da democracia. 

Desta forma, trazendo essa reflexão para o cenário do Brasil, como desde os anos 1994 

passou existir uma bipolaridade entre os partidos PSDB e PT, as eleições acirraram-se. O 

candidato que venceu o pleito em 2018, esteve em diversas “chapas” eleitorais e associou-se ao 

PSL e assim disputou a vaga. Se houvesse regras mais claras ou se nas suas insurgências contra 

a democracia, desde seu discurso de que se eleito fosse daria um golpe e não respeitaria as vias 

democráticas, e, se necessário matando o então Presidente Fernando Henrique Cardoso. 

Usamos o trabalho de Linz85 que desenvolveu um conjunto de quatro sinais de alerta 

que podem ajudar a reconhecer um autoritário, para fazer um paralelo com Jair Messias 

Bolsonaro. 

 

 

Tabela 1 – Os quatro principais indicadores de comportamento autoritário. 

 

1.    Rejeição das regras 

democráticas do jogo (ou compromisso 

débil com elas) 

Os candidatos rejeitam a 
Constituição ou expressam disposição de 

violá-la? Sugerem a necessidade de 
medidas antidemocráticas, como cancelar 

eleições, violar ou suspender a 
Constituição, proibir certas organizações 
ou restringir direitos civis ou políticos 

básicos? Buscam lançar mão (ou endossar 
o uso) de meios extraconstitucionais para 

mudar o governo, tais como golpes 
militares, insurreições violentas ou 
protestos de massa destinados a forçar 

mudanças no governo? Tentam minar a 
legitimidade das eleições, recusando-se, 

por exemplo, a aceitar resultados eleitorais 
dignos de crédito? 

 

 
85 Juan Linz, cientista político, autor de The Breakdown of Democratic Regimes 
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2. Negação da legitimidade dos 

oponentes políticos. 

Descrevem seus rivais como 
subversivos ou opostos à ordem 

constitucional existente? Afirmam que 
seus rivais constituem uma ameaça, seja à 

segurança nacional ou ao modo de vida 
predominante? Sem fundamentação, 
descrevem seus rivais partidários como 

criminosos cuja suposta violação da lei (ou 
potencial de fazê-lo) desqualificaria sua 

participação plena na arena política? Sem 
fundamentação, sugerem que seus rivais 
sejam agentes estrangeiros, pois estariam 

trabalhando secretamente em aliança com 
(ou usando) um governo estrangeiro – com 

frequência um governo inimigo? 
 

 

 

 

3. Tolerância ou encorajamento à 

violência. 

Tem quaisquer laços com gangues 

armadas, forças paramilitares, milícias ou 
organizações envolvidas em violência 
ilícita? Patrocinaram ou estimularam eles 

próprios ou os seus partidários ataques de 
multidões contra oponentes? Endossaram 
tacitamente a violência de seus apoiadores, 

recusando-se a condená-los e puni-los de 
maneira categórica? Elogiaram (ou se 

recusaram a condenar) outros atos 
significativos de violência política no 
passado ou em outros lugares do mundo? 

 

 

 

 

 

 

4. Propensão a restringir 

liberdades civis de oponentes, inclusive à 

mídia. 

Apoiaram leis ou políticas que 
restringiam liberdades civis, como 

expansões de leis de calúnia e difamação 
ou leis que restrinjam protestos e críticas ao 

governo ou certas organizações cívicas ou 
políticas? Ameaçaram tomar medidas 
legais ou outras ações punitivas contra seus 

críticos em partidos rivais, na sociedade 
civil ou na mídia? Elogiaram medidas 

repressivas tomadas por outros governos, 
tanto no passado quanto em outros lugares 
do mundo? 
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Figura 06.  Imagem de Bolsonaro fardado no site Econac em 2004, além de um banner 

para seu site. É a única menção a um político no site neonazista Imagem: 

Reprodução/Web Archive. 

 

 

 

Figura 07. Carta de Bolsonaro em um site neonazista. 

 

Conforme as figuras acima, foi identificado pela antropóloga Dra. Adriana Dias, por 

meio de extensa documentação, movimentos fascistas ou nazifascista que seguem Bolsonaro 
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desde 200486. Armando Boito Junior (2019) tem “caracterizado o movimento de apoio a 

Bolsonaro, bem como o seu governo, como neofascistas”. Para Boito Jr, 

 

Nós entendemos que o conceito de fascismo é um conceito geral. Entendemos 
também que sua definição deve ser teórica e não descritiva, isto é, deve, 
partindo simultaneamente, tanto dos fatos históricos, quanto de uma teoria 
geral da política e do Estado, localizar aquilo que é essencial ao fenômeno, 
oferecendo um rumo para as análises históricas. (BOITO Jr, 2020, p. 114) 
 

Para o marxista sua definição é “o movimento fascista como um movimento reacionário 

de massa” e depois “seguindo Togliatti, a ditadura fascista como um regime reacionário de 

massa”. A diferença está entre movimento e regime, esse dado é importante para entend er que 

apesar de vivermos em um regime democrático, os movimentos das massas apoiadoras do 

Governo Bolsonaro têm um cunho fascista, sendo ainda fundamental frisar que esse movimento 

aparece em “uma camada intermediária da sociedade capitalista.”. Pois, “o fascismo não é um 

movimento burguês, embora chegue ao governo cooptado pela burguesia e embora seja, desde 

o seu início, ideologicamente dependente da burguesia”. A classificação é de que se trata de 

“um movimento de massa de uma camada intermediária e apresenta, portanto, elementos 

ideológicos e interesses econômicos de curto prazo que podem destoar da ideologia e dos 

interesses econômicos imediatos da burguesia”.  

Por essa razão esse ponto se entrelaça com os capítulos da tese e dos quais concordamos 

com Boito Jr. quando afirma que  

 
No Brasil, o movimento de massa reacionário se formou em 2015 na 
campanha pela deposição de Dilma Rousseff. De lá, saiu, após depuração, o 
movimento especificamente neofascista – o bolsonarismo. A crítica desse 
movimento e do seu entorno, também de classe média, à corrupção e à dita 
“política do toma-lá-dá-cá” chegou a confundir partidos de esquerda e de 
extrema esquerda. A ala hegemônica do PT e inclusive a equipe 
governamental do governo Dilma, embaladas pela ideologia segundo a qual 
as instituições do Estado burguês são socialmente neutras – o dito 
“republicanismo” –, acreditaram que a Operação Lava-Jato visava realmente 
a combater a corrupção, e não a instrumentalizar a luta contra a corrupção em 
nome dos interesses do capital internacional e atendendo as expectativas 
ideológicas da alta classe média (Boito Jr., 2018). Por sua vez, o PSTU e uma 
das alas do PSOL foram atraídos pela Lava-Jato, nesse caso movidos inclusive 
pelo erro político de eleger o reformismo do PT como inimigo principal a ser 
combatido. Em grau maior ou menor, parte da esquerda e da centro-esquerda 
tampouco percebeu que a crítica à velha política era e é a crítica à política 
parlamentar, isto é, à própria democracia burguesa – o grupo neofascista 
aspira governar por decreto. (BOITO Jr, 2020, p. 115) 

 
86<< https://theintercept.com/2021/07/28/carta-bolsonaro-neonazismo/>> acesso em 10 de agosto de 2021 

 

https://theintercept.com/2021/07/28/carta-bolsonaro-neonazismo/
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Acreditamos que, em breve, será possível mapear os seguidores que ainda 

possuem um vínculo com o “mito” cruzando os dados com as pessoas ligadas a esses 

grupos de extrema direita, fascistas e/ou neonazistas o que consolidaria definitivamente 

o uso correto do termo dos seguidores do Jair Messias.  

 

1.5.: Propostas de Jair Messias Bolsonaro: o caminho da prosperidade 

 

O Caminho da Prosperidade foi a Proposta de Plano de Governo “constitucional, 

eficiente, fraterno” de Jair Bolsonaro. O candidato colocou-se como àquele que leva a verdade 

à população. Fundamentado na análise de que o Brasil foi construído, durante e pelos últimos 

governos, sobre pilares revolucionários e comunistas, de forma que a população não consegue 

compreender a maneira que as estruturas de poder têm sido prejudicadas, pois “nos últimos 30 

anos o marxismo cultural e suas derivações como o “gramscismo”, se uniu às oligarquias 

corruptas para minar os valores da Nação e da família brasileira.”. (BOLSONARO, 2018, p.08).  

Além do discurso anticorrupção, estritamente ligado à ética e a propriedade privada, o 

plano de governo de Jair Bolsonaro se fundamentou em princípios da democracia burguesa, 

num misto de discursos nacionalistas, entreguistas e neofascistas. Para tanto, “após 30 anos em 

que a esquerda corrompeu a democracia e estagnou a economia, faremos uma aliança da ordem 

com o progresso: um governo Liberal Democrata”, capaz de, em tese, gerar “segurança, saúde 

e educação.”. (BOLSONARO, 2018, p.10). 

O Plano de Governo possui oitenta e uma páginas e é dividido em inúmeras temáticas – 

demonstra a possibilidade de a população brasileira eleger um homem fundamentado em 

“Valores e compromissos”; com “A nova forma de governar! Mais Brasil, Menos Brasília”, 

com pontos voltados para o “liberalismo econômico”, o “legado econômico do PT e a 

ineficiência e corrupção”; “Estrutura e gestão, com redução de ministérios” que visa, 

teoricamente, o “orçamento base zero”, sustentado na ideia do “fim do aparelhamento dos 

ministérios”, para a inversão da “lógica tradicional do processo de gastos públicos.”. 

(BOLSONARO, 2018). 

As propostas são apresentadas como “linhas de ação” que se debruçam, brevemente e 

superficialmente, sobre os temas de segurança e combate à corrupção, economia, saúde e 

educação, com a finalidade ideológica de “dar um salto na qualidade na educação com ênfase 

na infantil, básica e técnica, sem doutrinar”. (BOLSONARO, 2018, p.22). 
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A proposta de governo não é extensa, no entanto, esta análise se debruça sobre os pontos 

mais chamativos que auxiliaram na vitória do candidato e que colaborou na fortificação de suas 

diversas bases: classe média, direita e extrema direita, conservadores e reacionários, religiosos 

e parte da classe trabalhadora. Vejamos que a frase que se tornou jargão de Bolsonaro “E 

conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. JOÃO 8:32” é presente nas primeiras páginas 

da proposta do plano de governo, que traz como princípio o eixo: “constitucional, eficiente e 

fraterno”. (BOLSONARO, 2019, p.01). 

Na página dois é possível observar o título Brasil Livre que segue com a proposta de 

“um governo decente, diferente de tudo aquilo que nos jogou na crise ética, moral e fiscal.”. 

Nesse caso, o governo Bolsonaro seria “formado por pessoas que tenham compromisso com o 

Brasil e com os brasileiros. Que atenda aos anseios dos cidadãos e trabalho pelo que realmente 

faz a diferença na vida de todos.”. Continua: “um governo que defenda e resgate o bem mais 

precioso de qualquer cidadão: a Liberdade”, com a finalidade de ser “um governo que devolva 

o país aos seus verdadeiros donos: os brasileiros.”. (BOLSONARO, 2018). 

A questão da liberdade é bastante clara no plano de campanha do então candidato e diz 

respeito às questões voltadas para a economia, política, educação e segurança pública: “as 

pessoas devem ter liberdade de fazer suas escolhas e viver com os frutos dessas escolhas, desde 

que não interfiram em aspectos essenciais da vida do próximo.”. A questão da liberdade também 

se volta para as questões políticas e se relacionam com a corrupção, crimes e “ideologias 

perversas.”. 

 
Quebrado o atual ciclo, com o Brasil livre do crime, da corrupção e de 
ideologias perversas, haverá estabilidade, riqueza e oportunidades para todos 
tentarem buscar a felicidade da forma que acharem melhor. Liberdade para as 
pessoas, individualmente, poderem fazer suas escolhas afetivas, políticas, 
econômicas ou espirituais (...) Mais importante: uma Nação fraterna e 
humana, com menos excluídos, é mais forte. Há menos espaço para populistas 
e suas mentiras. O Brasil precisa se libertar dos corruptos. O povo brasileiro 
precisa ser livre de VERDADE! (BOLSONARO, 2018, p.05). 
 

Liberdade também se relaciona com a questão da “imprensa livre e independente”, o 

que podemos observar a maneira com que a campanha do candidato foi realizada. As eleições 

de 2018 representaram um enorme salto na utilização da tecnologia e das redes sociais para 

propaganda política, além da disseminação das Fake News. De acordo com Moura e Corbellini 

(2019, p.112), “o conteúdo produzido pelos candidatos nas ruas com um smartphone passa pela 

TV, enriquece as redes sociais, acaba no rádio e surge no Whatsapp” e “mesmo candidatos com 

muito tempo de TV precisam desses outros elementos efetivos e integrados para ter êxito.”. Os 
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autores demonstram uma pesquisa realizada em 2018, pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), 

que nesse ano o Brasil  

 

já superava a marca de 220 milhões de celulares ativos dessa categoria. Os 
brasileiros acessam a internet via smartphone em média trinta vezes por dia, e 
a maioria absoluta utiliza o celular para dialogar e acompanhar grupos de 
discussão (segundo dados do Facebook, que é dono do Whatsapp). Das 120,7 
milhões de pessoas que acessaram a internet em maio, junho e julho em 2018, 
49% utilizaram celulares. Enquanto 99% da classe A têm acesso à internet, 
69% o têm na classe C. Nas classes D e E, o alcance chega a 30%, dos quais 
80% se conectam por meio do celular. De acordo com o IBGE, 138 milhões 
de brasileiros têm celular, de uma população total de 209,3  milhões. 
(BOLSONARO, 2018, p.112). 
 

O Plano de Campanha colocou a utilização da imprensa como algo prioritário e 

relacionou com a liberdade – muito mais como valor do que como conceito – ao anunciar 

Bolsonaro como um defensor “da liberdade de opinião, informação, imprensa, internet, política 

e religiosa!”. Elencam a contrariedade sobre “qualquer regulação ou controle social da mídia” 

com o jargão de que “a liberdade é o caminho da prosperidade", pois “não permitiremos que o 

Brasil prossiga no caminho da servidão.”. (BOLSONARO, 2018, p.07). Não à toa que as 

eleições de 2018 invadiram as telas de celulares e os grupos de Whatsapp, movimento que já 

ocorria na Colômbia e no México, criando novos hábitos na busca de informação. Nesse 

sentido, concordamos com Moura e Corbellini (2019, p.116) ao compreenderem que “a eleição 

de Bolsonaro foi um fenômeno bem complexo sobre o prisma do papel das redes sociais”, mas 

anunciamos a problemática sobre a autenticidade das informações e a dificuldade de a 

população lidar com o que era falso e verídico; o que levou a disseminação de inúmeras Fake 

News, já anunciadas no item anterior deste capítulo. 

Ainda sobre O Caminho da Prosperidade é possível observar que após o item sobre a 

Imprensa Livre e Independente (p.07), o próximo item traz o título de A nossa bandeira é verde-

amarela (p.08). Nesse item, descrevem que “nos últimos 30 anos o marxismo cultural e suas 

derivações como o “gramscismo” se uniu às oligarquias corruptas para minar os valores da 

Nação e da família brasileira.”. Novamente o termo liberdade aparece na frase: “Precisamos 

nos libertar! Vamos nos libertar!”. A proposta de campanha não aprofunda a temática, mas é 

possível verificar o fator ideológico e a influência do discurso de Olavo de Carvalho87 na 

questão da segurança pública, educacional e política: 

 

 
87 Ver: <<https://olavodecarvalho.org/o-triunfo-do-marxismo-cultural-olavo-de-carvalho-cliff-kincaid-e-jerry-

kenney/>>; << http://olavodecarvalho.org/do-marxismo-cultural/>> Acesso em 23 de abril de 2020. 

https://olavodecarvalho.org/o-triunfo-do-marxismo-cultural-olavo-de-carvalho-cliff-kincaid-e-jerry-kenney/
https://olavodecarvalho.org/o-triunfo-do-marxismo-cultural-olavo-de-carvalho-cliff-kincaid-e-jerry-kenney/
http://olavodecarvalho.org/do-marxismo-cultural/
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Em poucas décadas, o marxismo cultural tornou-se a influência predominante 
nas universidades, na mídia, no show business e nos meios editoriais do 
Ocidente. Seus dogmas macabros, vindo sem o rótulo de “marxismo”, são 
imbecilmente aceitos como valores culturais supra-ideológicos pelas classes 
empresariais e eclesiásticas cuja destruição é o seu único e incontornável 
objetivo. Dificilmente se encontrará hoje um romance, um filme, uma peça de 
teatro, um livro didático onde as crenças do marxismo cultural, no mais das 
vezes não reconhecidas como tais, não estejam presentes com toda a virulência 
do seu conteúdo calunioso e perverso (...) Por meio do marxismo cultural, toda 
a cultura transformou-se numa máquina de guerra contra si mesma, não 
sobrando espaço para mais nada. (CARVALHO, 2002). 
 

No documento de campanha é possível notar a relação do chamado marxismo cultural 

com o Foro de São Paulo, compreendido como organização de “viés totalitário” que “desde 

1990 tem enfraquecido nossas instituições democráticas” (BOLSONARO, 2018, p.11) e 

relacionado com “desafios urgentes” na finalidade de ser “CONTRA a criminalidade, 

corrupção e aparelhamento do Estado para estancar os estragos e iniciar o processo de 

recuperação do país, da economia e da Democracia.”. Relacionam, portanto, “mais de 62 mil 

homicídios por ano; mais de UM MILHÃO de brasileiros foram assassinados desde a 1° reunião 

do Foro de São Paulo”, além de “epidemia de crack, introduzido no Brasil pelas filiais das 

FARC.”. (BOLSONARO, 2018, p.12).  

Para Olavo de Carvalho, o Foro de São Paulo apresenta relação com “o establishment 

brasileiro – a administração pública, três quartos do Congresso, o STF, o sistema judiciário 

praticamente inteiro”, além da “justiça eleitoral, a educação desde o primário até a universidade, 

a CNBB, parte considerável da “grande mídia” e um punhado de mega-empresas”; empresas 

que teriam se reduzido  

 
a uma máquina dócil e bem azeitada para amparar as tramas do PT, assessorar 
e acobertar os seus crimes, ajudá-lo na realização dos planos do Foro de São 
Paulo e na instauração da Pátria Grande comunista dos sonhos dos irmãos 
Castro e de Nicolás Maduro. (CARVALHO, 2015). 
 

Em O Caminho da Prosperidade, Bolsonaro (2018, p.28) apresenta a questão da 

criminalidade relacionada com o socialismo e o comunismo, instaurados no Brasil pelos 

governos do PT. Demonstram uma relação de homicídios ocorridos entre 2006 a 2016 que 

“coincidentemente, onde participantes do Foro de SP governam, sobe a criminalidade”. Ao 

enunciarem, com letras brancas e fundo vermelho, o título “Mais mentiras da esquerda: a polícia 

é a que mais mata”, definem que “O Brasil está em Guerra”, sendo possível compreendermos 

que se trata de guerra ideológica - como anunciada por Olavo de Carvalho - e não somente 

ligada ao tráfico e à criminalidade. 
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Conclui (2018, p.32) que para redução de homicídios, roubos, estupros e outros crimes 

são necessários: investimento em equipamentos, tecnologias e inteligência militar e de forças 

policiais; “prender e deixar preso! Acabar com a progressão de penas e as saídas temporárias!”; 

além de redução da maioridade penal para 16 anos; “reformular o Estatuto do Desarmamento 

para garantir o direito do cidadão à LEGÍTIMA DEFESA sua, de seus familiares, de sua 

propriedade e a de terceiros!”, com a “proteção de policiais”, ou o chamado “direito de matar”, 

que se configura em lei “garantida pelo Estado, através do excludente de ilicitude”; a tipificação 

de “terrorismo” para “invasões de propriedades rurais e urbanas no território brasileiro”; 

“redirecionamento da política de direitos humanos, priorizando a defesa das vítimas de 

violência” e “retirar da Constituição qualquer relativização da propriedade privada.”. 

Para Olavo de Carvalho (2015), “com Lula na Presidência, intensificou-se 

formidavelmente a “ocupação de espaços”, fortalecendo a hegemonia ao ponto de levar ao 

completo aparelhamento da máquina estatal pelo comando comunopetista” que na compreensão 

errônea do escritor “precisava da ajuda das grandes empresas para cumprir o compromisso 

assumido no Foro de São Paulo, coordenação estratégica da política comunista no continente” 

para “amparar e salvar do naufrágio os regimes e movimentos comunistas moribundos 

espalhados por toda parte.”. (CARVALHO, 2015). 

Em O Caminho da Prosperidade (2018, p.33) a questão ideológica retorna com a 

questão da “Defesa Nacional: Garantia da Lei e da Ordem”. Compreende que “dentre 

instituições, grupos, pessoas ou atividades, que tiveram sua imagem atacada pela doutrinação 

ideológica de esquerda” as Forças Armadas do país “estão entre as que mais sofreram”, pois 

“Houve clara intensão de desconstruir a imagem dessa espinha dorsal da Nação, afinal, elas são 

o último obstáculo para o socialismo.”. Para Bolsonaro, as Forças Armadas representam o 

orgulho nacional por terem lutado “contra o Nacional Socialismo na Segunda Guerra Mundial” 

– o nazismo que foi completamente contrário ao marxismo, socialismo e comunismo -; além de 

o país possuir “outros heróis” que “impediram a tomada do poder por forças de esquerdas que 

planejavam um golpe comunista no Brasil em 1964.”. 

Chamamos atenção para o artigo Basta! Fora! que foi escrito em 2015 por Olavo de 

Carvalho e publicado no jornal Diário do Comércio88. O texto possui tendência claramente 

antipetista e nos faz verificar semelhanças com os pontos de O Caminho da Prosperidade, de 

Bolsonaro. Segundo Carvalho, o PT realizou uma “estratégia monstruosa” que “destruiu a si 

mesmo e à nação”. A estratégia que se refere está relacionada com a falsa tese do “gramscismo”, 

 
88 Ver: << https://olavodecarvalho.org/basta-fora/>> Acesso em 24 de abril de 2020.  

https://olavodecarvalho.org/basta-fora/
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denominada de estratégia gramscista. Para destruir essas “estratégias”: “teremos em dois anos 

um colégio militar em todas as capitais de Estado.”. (BOLSONARO, 2018, p.34). Contudo, de 

acordo com Machado compreendemos que 

 

Os intelectuais que formulam estas acusações – incabíveis a qualquer 
estudioso da teoria política do socialismo, ou a qualquer leitor de Gramsci ou 
analítico do governo PT e da realidade brasileira -- se baseiam, 
principalmente, nos Cadernos do Cárcere, mas o método encontrado para 
definir as categorias de Gramsci, por estes intelectuais orgânicos da burguesia, 
é unicamente ideológico. No entanto, as abstrações de Olavo de Carvalho, de 
algum modo, influenciaram e influenciam a política brasileira nos últimos dois 
anos. A onda verde e amarela da elite e de certas camadas populares, após o 
impeachment da presidente Dilma Rousseff (2016), fez com que a relação de 
forças no Brasil abrisse um campo de disputa para os movimentos de direita e 
de extrema direita. Aparados no discurso da anticorrupção e no 
sentimento/imaginário anticomunista, estes senhores – direta ou indiretamente 
--, ocupam hoje o poder do Estado e consolidam um projeto de nação, em 
grande parte, de aceleração do capital, mas com elementos de grande 
reacionarismo! Sendo assim, é possível verificar, até mesmo na mídia 
tradicional brasileira, que suas ideologias influenciam diretamente as atuais 
decisões sobre o Estado, de maneira que norteiam, por trás dos bastidores, 
todo o cenário brasileiro. (MACHADO, 2019, p.07-08). 

 
 

No entanto, Olavo de Carvalho, assim como o Programa de Bolsonaro contrariam as 

noções científicas e de estudiosos sobre a temática. Ainda sobre O Caminho da Prosperidade, 

observamos que o documento trata o “gramscismo” como uma derivação do chamado 

marxismo cultural que age na segurança pública e na educação. O Plano de Campanha trata a 

questão educacional relacionada com a falta de desempenho escolar, mas não leva em 

consideração as singularidades dos estados que comportam o Brasil. Compreende que “os 

jovens brasileiros deveriam ter um desempenho escolar muito melhor, tendo em vista o 

montante de recursos gastos.”. Segundo o documento, 

 
conteúdo e método de ensino precisam ser mudados. Mais matemática, 
ciências e português, SEM DOUTRINAÇÃO E SEXUALIZAÇÃO 
PRECOCE. Além disso, a prioridade inicial precisa ser a educação básica e o 
ensino médio/técnico. (BOLSONARO, 2018, p.41). 
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É notável que Bolsonaro89 se apoiou no Projeto Escola Sem Partido90 e na Reforma do 

Ensino Médio, propostas e discursos de seu guru Olavo de Carvalho. Lembramos que o projeto 

de Lei 7180/2014 esteve relacionado com vinculações religiosas, no qual 11 dos 19 proponentes 

do projeto de Lei esteva ligados a alguma instituição religiosa. 

 
Observando os movimentos dos defensores da Escola sem Partido e seus 
valores, é possível entender a criminalização do Educador Paulo Freire. Um é 
a antítese do outro. Enquanto a Escola sem Partido busca suprimir o 
pensamento crítico, Paulo Freire supunha um sistema em que a alfabetização 
deveria formar uma nova consciência social em que o educador deveria 
provocar o educando a pensar/aprender criticamente, focando no 
conhecimento como função social e que a educação deveria ser vista como um 
ato político, sem neutralidade. (SANTOS e ANDRADE, 2019, p.02). 

 

No entanto, para Bolsonaro (2018), o “método de gestão” na área educacional deveria 

ser modificado, de maneira que os recursos seriam maiores na educação básica e na educação 

infantil, pois “precisamos inverter a pirâmide: o maior esforço tem que ocorrer cedo, com a 

educação infantil, fundamental e média”, pois “quanto antes nossas crianças aprenderem a 

gostar de estudar, maior será seu sucesso.”. Apresenta que seria necessário “revisar e 

modernizar o conteúdo” e que “isso inclui a alfabetização, expurgando a ideologia de Paulo 

Freire, mudando a Base Nacional Comum Curricular (BNCC)” e “impedindo a aprovação 

automática e a própria questão de disciplina dentro das escolas”, sendo que “um dos maiores 

males atuais é a forte doutrinação”, escrito com letras brancas e fundo vermelho. 

No entanto, para Olavo de Carvalho (2016) 91, “o Escola Sem Partido está corretíssimo 

nos ideais que o inspiram, mas, pela milésima vez: o problema não é a “doutrinação” comunista 

“nas” escolas, mas o CONTROLE comunista DAS escolas.”. Entende que se trata de um 

“controle total, agressivo e intolerante.”. Para ele, “o direito moral de ser comunista NÃO 

EXISTE” assim “como não existe o direito moral de ser assassino, estuprador e molestador de 

 
89 A vinculação de Bolsonaro com o projeto Escola Sem Partido ainda é atual. São inúmeros os comentários do 

Presidente sobre o tema, além da escolha de seu Ministro da Educação estar diretamente ligado com a temática. A 

questão está fundamentada na fraudulenta “ideologia de gênero” e na “doutrinação dos professores”. Ver: << 

https://exame.abril.com.br/brasil/bandeira -de-bolsonaro-projeto-escola-sem-partido-pode-ser-votado-hoje/>>; << 

https://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2019-04/bolsonaro-volta-defender-escola-sem-partido>>; 

<<https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/politica/2019/12/18/interna_politica,815051/bolsonaro -

defende-weintraub-e-que-escola-sem-partido-esta-em-operacao.shtml>>. Acesso em 23 de abril de 2020. 
90 Quando eleito, Bolsonaro colocou em prática muitas de suas propostas políticas. Ainda apoiado em questões de 

gênero e educacionais, nomeou no Ministério da Educação o economista Abraham Weintraub (1971), indicado 

por Olavo de Carvalho e na pasta da Mulher, Família e dos Direitos Humanos, a pastora evangélica Damares Alves 

(1964). Ambos os ministros colocam em práticas as perigosas promessas de Bolsonaro e atacam a cultura, a  

educação superior, a  ciência e os direitos humanos e sociais. 
91 Ver: << https://olavodecarvalhofb.wordpress.com/2016/09/09/escola-sem-partido/>> Acesso em 24 de abril de 

2020.  

https://exame.abril.com.br/brasil/bandeira-de-bolsonaro-projeto-escola-sem-partido-pode-ser-votado-hoje/
https://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2019-04/bolsonaro-volta-defender-escola-sem-partido
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/politica/2019/12/18/interna_politica,815051/bolsonaro-defende-weintraub-e-que-escola-sem-partido-esta-em-operacao.shtml
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/politica/2019/12/18/interna_politica,815051/bolsonaro-defende-weintraub-e-que-escola-sem-partido-esta-em-operacao.shtml
https://olavodecarvalhofb.wordpress.com/2016/09/09/escola-sem-partido/
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crianças”. Para tanto, “O Brasil não precisa de uma escola “sem partido”: precisa de uma escola 

SEM COMUNISMO” e apenas os “intelectuais, trabalhadores e religiosos podem se opor 

eficazmente ao comunismo.”. Pode parecer diverso do costumeiro, mas, em entrevista ao Globo 

(2019)92, Olavo de Carvalho disse que “nós não temos uma visão quantitativa da hegemonia 

comunista no ensino, e ainda estamos na esfera do argumento retórico.”. 

Podemos afirmar que o discurso de Olavo acerca de Paulo Freire93, ideologia de gênero, 

doutrinação/controle das escolas e universidades, além do marxismo cultural e do 

“gramscismo” estão relacionados com o Programa de Campanha de Jair Bolsonaro. Vejamos a 

semelhança da compreensão de Olavo de Carvalho (2012) e Bolsonaro (2018) sobre Paulo 

Freire. Carvalho entende que a metodologia e a técnica de Freire “produziram, no entanto, um 

florescimento espetacular de louvores em todos os partidos e movimentos comunistas do 

mundo. O homem foi celebrado como gênio, santo e profeta.”. Enquanto Bolsonaro94 concebe 

de forma prática em seu plano de governo, mas sem fundamento científico, a necessidade em 

ser o responsável por expurgar “a ideologia de Paulo Freire.”.  

Lembramos que “a abordagem do método Paulo Freire, mesmo sendo, a princípio, 

especificamente voltado à alfabetização”, a disciplina de “Sociologia tem a mesma proposta” 

que nada mais é do que “fazer o educando pensar criticamente o mundo em que vive” e não 

doutrinar os estudantes na linguagem do marxismo. O problema que se apresenta na proposta 

de Bolsonaro é a insuficiência de dados e o aprofundamento científico do que o candidato 

consideraria por doutrinação nas escolas. Nesse sentido, “nada garante que possa haver num 

futuro próximo o questionamento do não ensino do criacionismo e do terraplanismo”, além de 

“outras crendices que estão se intensificando com o aumento de religiosos fundamentalistas.”. 

(SANTOS e ANDRADE, 2019, p.02-03). 

É possível verificar também no Plano de Governo propostas mal fundamentadas sobre 

educação à distância e empreendedorismo. Voltado para o avanço de políticas neoliberais, 

compreende que “as universidades precisam gerar avanços técnicos para o Brasil, buscando 

formas de elevar a produtividade, a riqueza e o bem-estar da população”, sendo prioridade 

“desenvolver novos produtos, através de parcerias e pesquisas com a iniciativa privada” com a 

 
92 Ver: <<https://www.oantagonista.com/brasil/olavo-de-carvalho-sobre-o-escola-sem-partido-acho-que-

colocaram-carroca-na-frente-dos-bois/>> Acesso em 24 de abril de 2020. 
93 Em um dos sites de Olavo de Carvalho ao pesquisarmos o nome de Paulo Freire aparecem publicados 19 artigos 

relacionados com a temática da educação e da criminalidade.  

<<https://olavodecarvalho.org/page/3/?s=paulo+freirehttps://olavodecarvalho.org/page/3/?s=paulo+freire>>  
94 Ver: << https://educacao.uol.com.br/noticias/2019/12/18/quem -e-paulo-freire-educador-brasileiro-que-virou-

alvo-de-bolsonaro.htm>> Acesso em 24 de abril de 2020.  

https://www.oantagonista.com/brasil/olavo-de-carvalho-sobre-o-escola-sem-partido-acho-que-colocaram-carroca-na-frente-dos-bois/
https://www.oantagonista.com/brasil/olavo-de-carvalho-sobre-o-escola-sem-partido-acho-que-colocaram-carroca-na-frente-dos-bois/
https://olavodecarvalho.org/page/3/?s=paulo+freire
https://olavodecarvalho.org/page/3/?s=paulo+freire
https://educacao.uol.com.br/noticias/2019/12/18/quem-e-paulo-freire-educador-brasileiro-que-virou-alvo-de-bolsonaro.htm
https://educacao.uol.com.br/noticias/2019/12/18/quem-e-paulo-freire-educador-brasileiro-que-virou-alvo-de-bolsonaro.htm
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finalidade de “fomentar o empreendedorismo para que o jovem saia da faculdade pensando em 

abrir uma empresa. Enfim, trazer mais ideias que mudaram países como Japão e Coréia do 

Sul.”. Entende, sem levar em consideração nenhuma base científica, teórica ou de gestão escolar 

que “educação à distância: deveria ser vista como um importante instrumento e não vetada de 

forma dogmática”, pois “deve ser considerada como alternativa para as áreas rurais onde as 

grandes distâncias dificultam ou impedem aulas presenciais.”. (BOLSONARO, 2018, p.46). 

Na parte educacional não foi possível verificar nenhuma proposta bem fundamentada, 

o plano de campanha encerra o item com a questão do empreendedorismo nas universidades 

públicas e privadas e parte para o debate econômico já iniciado na página dez do documento: 

“após 30 anos em que a esquerda corrompeu a democracia e estagnou a economia, faremos uma 

aliança da ordem com o progresso: um governo Liberal Democrata.”. Contudo, o que pode ser 

visto no plano de campanha são inúmeros itens sobre diversos temas, mas conectados com a 

principal proposta: a transformação do Brasil bem longe das bases democráticas, com caráter 

político voltado à ideologia da extrema direita e, na questão econômica, a relação de defesa do 

Capital. Apoiado nas ideias de “tolerância ZERO com o crime, com a corrupção e com os 

privilégios” (BOLSONARO, 2018, p.10), Bolsonaro acaba por dar prevalência em propostas 

para as burguesias, para o agronegócio, para a classe média e para os grandes empresários, de 

maneira que apenas ludibria e ilude a classe trabalhadora e se apoia em elementos 

anticomunistas para garantir suas bases eleitorais. 

O caráter ideológico na proposta de governo do candidato deixa claro seu alinhamento 

com o capital financeiro e com as privatizações no campo da educação. A questão ideológica 

no campo da educação teve influência, como demonstrado ao longo deste capítulo, a figura de 

Olavo de Carvalho demonstrando o conservadorismo, muitas vezes reacionário, da proposta do 

candidato Bolsonaro na esfera da educação, simbolizando um retrocesso à democracia. Mas, 

em meio às questões ideológicas, há também a questão econômica, forçada por Bolsonaro em 

sua agenda neoliberal e ultraconservadora com políticas econômicas que sinalizam para a 

“intensificação do processo de privatização do público, retrocessos nas agendas das políticas 

públicas e, no campo educacional, por redirecionamento conservador das políticas para a área.”.  

(DOURADO, 2019, p.11). 

No plano de governo, a questão da saúde também fica a desejar: são apenas três páginas 

escritas sobre o tema e um gráfico. Com o título A saúde deveria ser muito melhor com o valor 

que o Brasil já gasta! Verificamos que, finalmente, há clareza sobre as questões ideológicas 

anteriores, pois salienta que “abandonando qualquer questão ideológica, chega-se facilmente à 
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conclusão de que a população brasileira deveria ter um atendimento melhor, tendo em vista o 

montante de recursos destinados à Saúde.”. Mesmo que afirme o abandono de questões 

ideológicas, há em todo o programa de governo, não apenas na parte de saúde – uma que deveria 

ser a das mais importantes – letras escritas em vermelho, em tom crítico, quando os discursos 

que nada possuem de propostas, apenas jargões, estão em verde. 

Sobre a área, há a afirmação de que “o Brasil apresenta gastos compatíveis com a média 

da OCDE, grupo composto pelos países mais desenvolvidos”, mas que os números não são 

compatíveis com o que é visto na rede pública. Volta-se para o jargão: “É possível fazer MUITO 

mais com os atuais recursos! ESSE É O NOSSO COMPROMISSO!”. As propostas são 1) 

“Prontuário Eletrônico Nacional Interligado” com a finalidade de ser “o pilar de uma saúde na 

base informatizada e perto de casa”, com hospitais, postos e ambulatórios informatizados para 

ser “possível cobrar maior desempenho dos gestores locais”; 2) “Credenciamento Universal dos 

Médicos 95com o objetivo de garantir “acesso” e evitar “judicialização” para que as pessoas 

tenham “maior poder de escolha, compartilhando esforços da área pública com o setor 

privado.”. 

Voltam para a questão ideológica: “Mais Médicos: Nossos irmãos cubanos serão 

libertados. Suas famílias poderão imigrar para o Brasil” e “caso sejam aprovados no 

REVALIDA, passarão a receber integralmente o valor que lhes é roubado pelos ditadores de 

Cuba!”. Propostas de saúde bucal para gestantes e profissionais de educação física no programa 

de Saúde da Família “com o objetivo de ativar as academias ao ar livre como meio de combater 

o sedentarismo e a obesidade e suas graves consequências à população como AVC e infarto do 

miocárdio.”. (BOLSONARO, 2018, p.40). O título Prevenir é melhor e mais barato é preciso 

nas propostas do candidato que, assim como nos outros eixos, não deixa claro suas ações, 

propostas e programas para melhoria do Sistema Único de Saúde (SUS), utilizado por inúmeros 

brasileiros, principalmente da classe trabalhadora. 

A parte econômica de O Caminho da Prosperidade possui 28 páginas. Os títulos são: 

1) Economia: retomar o crescimento (2018, p.51) que trata sobre a geração de 

crescimento, de oportunidades e de empregos “retirando enormes contingentes da população da 

 
95 A proposta do candidato Jair Bolsonaro está relacionada com o funcionamento do sistema  de saúde anterior ao 

SUS, a Assistência Médica da Previdência Social, o Inamps. A proposta do candidato é uma das defesas ao capital 

privado, de maneira que descentraliza o SUS e o Estado da saúde pública, em que médicos poderiam solicitar 

credenciamento para atender pelo sistema de saúde e retirando do trabalhador médico a estabilidade de seu 

emprego. Em entrevista na RedeTV!, no dia 11 de outubro de 2020, Bolsonaro afirmou: “Nós queremos uma 

carreira típica de Estado para que nesses locais mais distantes o médico nosso vá para lá. Enquanto ele estiver lá, 

ele tem estabilidade no emprego. Se por acaso voltar pro grande centro, não.”.  
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situação precária na qual se encontram”, de maneira que culpa as grandes taxas de desemprego 

e relaciona com questões de liberdade, busca da felicidade e família, relacionada diretamente 

com a questão da prosperidade e oportunidades. 

2) Economia: garantir estabilidade macroeconômica (2018, p.52) com a finalidade, 

segundo o documento, para “alcançar objetivos sociais” e retirar a população da pobreza e da 

miséria, “nós brasileiros devemos afastar o populismo e garantir que o descontrole das contas 

públicas nunca seja ameaça ao bem-estar da população.”. Relaciona a questão da inflação com 

a diminuição de “investindo privado, e reduz a produtividade no longo prazo”. A solução, 

portanto, seria a de não deixar o país estar na inflação. 

3) Economia: reorganização da área econômica (2018, p.53) com “dois organismos 

principais: o Ministério da Economia e o Banco Central” que sejam “formal e politicamente 

independente, mas alinhado com o primeiro” com o “objetivo de enxugamento do Estado.”. 

4) Economia: eficiência do Estado e Controle dos Gastos (2018, p.54) traz questões 

ideológicas voltadas para a administração anterior que “inchou de maneira descontrolada nos 

últimos anos” a questão pública. Entende que houve “uma multiplicação de cargos, benefícios 

e transferências sem comparação em nossa História” e que tem como “resultado um setor 

público lento, aparelho, ineficiente e repleto de desperdícios.”. Sem propostas, de fato, conclui 

que “podemos fazer mais com muito menos, partindo de um movimento de gestão pública 

moderna”, fundamentado “em técnicas como o “Orçamento Base Zero” e com “corte de 

privilégios.”. 

  5) Economia: eficiência do Estado e controle dos gatos (2018, p.55): “especial atenção 

ao controle dos custos associados à folha de pagamento do Governo Federal” com “cortes de 

despesas e redução das renúncias fiscais.”. 

6) Economia: redução das despesas com juros (2018, p.56) englobam duas propostas: 

1) “estimamos reduzir em 20% o volume da dívida por meio de privatizações, concessões, 

venda de propriedades imobiliárias da União e devolução de recursos” utilizadas por 

“instituições financeiras oficiais que hoje são utilizados sem um benefício claro à população 

brasileira.”. A questão das privatizações é clara: “Algumas estatais serão extintas, outras 

privatizadas e, em sua minoria, pelo caráter estratégico serão preservadas.”. 2) “redução natural 

do custo médio da dívida” para que o “endividamento total caia” e o Brasil volte “a ter o grau 

de investimento e a estabilidade monetária se consolidará.”. 

7) Economia: reforma da previdência (2018, p.57): fica clara a proposta de “modelo de 

capitalização” como objetivo para o Brasil, mesmo que “paulatinamente”. Compreende que as 
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“reformas serão necessárias tanto para aperfeiçoar o modelo atual como para introduzir um 

novo modelo. A grande novidade será a introdução de um sistema com contas individuais de 

capitalização.”. A proposta não vai além da questão da capitalização, não há aprofundamento e 

nem mesmo dados que garantam a melhoria na reforma previdenciária. 

8) Economia: reforma tributária (2018, p.58) compreende seis propostas com a redução 

da carga tributária com controle de gastos, “programas de desburocratização e privatização”; 

“simplificação e unificação de tributos federais”; “descentralização e municipalização para 

aumentar recursos tributários na base da sociedade”; novamente a questão da capitalização da 

previdência com a finalidade de “discriminação de receitas tributárias específicas para a 

previdência na direção de migração para um sistema de capitalização” – não explicado o 

funcionamento - ; “mecanismos” para a criação de um “sistema de imposto de renda negativo 

na direção de uma renda mínima universal”; “melhorar a carga tributária brasileira fazendo com 

que os que pagam muito paguem menos e os que sonegam e burlam, paguem mais.”. 

9) Economia: estabilidade monetária e independência do Banco Central (2018, p.59): 

O programa de governo mantém o “câmbio flexível, meta de inflação e meta fiscal”, 

compreendidos como o “tripé macroeconômico vigente.”. Mas, o ponto central desse item é a 

“proposta de independência formal do Banco Central, cuja diretoria teria mandatos fixos, com 

metas de inflação e métricas claras de atuação”, com a finalidade e “prioridade” de conseguir 

“inflação baixa e previsível.”.  

10) Economia: empresas estatais (2018, p.60): Segundo o documento, o Brasil, em 

2018, possuía 147 empresas estatais e “muitas delas estiveram envolvidas em uma série de 

escândalos sobre desvios de recursos e ingerência política.”. Existiria, então, “dezoito” 

empresas que “dependem de recursos financeiros (subvenções) do governo federal para 

pagamento de despesas com pessoal, para custeio em geral ou de capital.”. O claro objetivo da 

proposta, por mais que não seja realizado nesse momento, é a privatização das empresas estatais 

brasileiras por considerar que o “gasto é altíssimo e o retorno não é vantajoso.”. 

11) Economia: privatizações e concessões (2018, p.61-62): A questão da privatização 

retorna na página seguinte e leva em consideração que se trata “mais do que uma questão 

ideológica”, pois, em tese, “visa a eficiência econômica, bem-estar e distribuição de renda. 

Temos que ter respeito com os pagadores de impostos.”. A proposta chave são as privatizações 

e concessões para pagamento da dívida pública brasileira, mas trata-se de uma política 

entreguista que tem como foco nos diálogos internacionais, principalmente com os Estados 

Unidos e com o presidente Trump. A linha apresenta por Bolsonaro é  
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o aumento na competição entre empresas. Esse será nosso foco: gerar mais 
competição. Afinal, com mais empresas concorrendo no mercado a situação 
do consumidor melhora e ele passa a ter acesso a mais opções, de melhor 
qualidade e a um preço mais barato. (BOLSONARO, 2018, p.61). 
 

Segundo Plano de Governo, no caso de eleito e de consolidação das privatizações para 

aceleração do Estado mínimo, as “dificuldades políticas que poderiam surgir durante o processo 

de privatizações poderão ser contornadas, com bem desenhadas “golden shares”, garantidoras 

da soberania nacional.”. Nesse caso, a proposta envolve que o BNDES será o responsável por 

“retomar à centralidade em um processo de desestatização mais ágil e robusto, atuando como 

um “banco de investimentos da União” para que seja garantido o alcance “máximo de valor 

pelos ativos públicos.”. (BOLSONARO, 2018, p.62). 

12) Economia: programa da renda mínima (2018, p.63): Há uma proposta de renda 

mínima para “todas as famílias brasileiras” que seja “acima do valor da Bolsa Família.”. Pela 

primeira vez em seu plano de governo, há uma linha teórica com ênfase: “Todas essas ideais, 

inclusive o Bolsa Família, são inspiradas em pensadores liberais, como Milton Friedman, que 

defendia o Imposto de Renda Negativo.”. Segundo o documento, a proposta está relacionada 

com “a modernização e aprimoramento do Programa Bolsa Família e do Abono Salarial, com 

vantagens para os beneficiários. Vamos deixar claro: nossa meta é garantir, a cada brasileiro 

uma renda igual ou superior ao que é atualmente pago pelo Bolsa Família.”.  

13) Economia: modernização da legislação trabalhista (2018, p.64): “Criaremos uma 

nova carteira de trabalho verde e amarela, voluntária, para novos trabalhadores. Assim, todo 

jovem que ingresse no mercado de trabalho”, em tese, “poderá escolher entre um vínculo 

empregatício baseado na carteira de trabalho tradicional (azul).”. A proposta atualmente em 

curso como Medida Provisória tem como finalidade prevalecer o diálogo entre patrão e 

empregado. No entanto, sabemos como isso é prejudicial para a classe trabalhadora, pois precisa 

dialogar diretamente com o patrão e, muitas vezes, não ter autonomia para tomar decisões que 

afetam diretamente sua vida na esfera do trabalho. No entanto, a proposta visa também certa 

competição entre os sindicatos que prejudica a questão organizativa dos trabalhadores e os 

direitos trabalhistas: “propomos a permissão legal para a escolha entre sindicatos, viabilizando 

uma saudável competição que, em última instância, beneficia o trabalhador.”. 

As propostas de Bolsonaro sobre o direito do trabalho são muito prejudiciais para a 

classe trabalhadora e para os direitos trabalhistas, no sentido que demonstram claramente o 

interesse na defesa dos grandes empresários e ruralistas apoiadores de sua campanha. Vejamos: 

“o sindicato precisa convencer o trabalhador a voluntariamente se filiar, através de bons 
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serviços prestados à categoria. Somos contra o retorno do imposto sindical.”. (BOLSONARO, 

2018, p.64). Os acordos entre patrão e trabalhador, que deixam de fora o sindicato, já são 

prejudiciais por si só, mas a proposta em que o sindicato tenha a função de “convencer” o 

trabalhador para a utilização da carteira verde e amarela retira toda a consolidação histórica dos 

sindicatos, que agem como institutos do trabalhador e na defesa dos direitos trabalhistas, por 

mais que sejam institutos criados no âmbito capitalista e de negociação da força de trabalho e 

de salários.  

14) Economia: abertura comercial (2018, p.65): O plano de governo propõe o 

crescimento econômico com aberturas comerciais internacionais: “a evidência empírica é 

robusta: países mais abertos são também os mais ricos.”. Segundo o texto, “o Brasil é um dos 

países menos abertos ao comércio internacional, a consequência direta disso é nossa dificuldade 

em competirmos em segmentos de alta tecnologia” e “do ponto de vista teórico” – não citado a 

fonte – “a dinamização do comércio internacional funciona como um choque tecnológico 

positivo no país, aumentando sua produtividade e incrementando seu crescimento econômico 

de longo prazo.”. A proposta, por fim, visa à redução de alíquotas de importação e de barreiras 

que não são tarifadas (sem citá-las). 

15) Economia: aumento da produtividade (2018, p.66): “as novas tecnologias e 

demandas da sociedade exigem uma profunda transformação das empresas e das relações de 

trabalho” e “para colhermos os frutos desse movimento, precisamos implementar medidas que 

acelerem a modernização da nossa estrutura produtiva.”. As medidas anunciadas são: 

 

i) desenvolvimento e fortalecimento do mercado de capitais; ii) estímulos à 
inovação e ao investimento em novas tecnologias por meio de políticas “do 
lado da oferta”, tais como depreciação acelerada e abertura comercial imediata 
a equipamentos necessários à migração para a indústria 4.0; iii) ampla 
requalificação da força de trabalho para as demandas da “nova economia” e 
tecnologias de ponta (4° revolução industrial); iv) apoio a “stautups” e “scale-
ups” de alto potencial, sempre em parceria com instituições privadas do 
mercado de capitais. (BOLSONARO, 2018, p.66). 

 

A crítica realizada do item em questão passa pelo crivo das transformações do mundo 

do trabalho, anunciadas, inclusive no texto de Bolsonaro. No entanto, é notável que não se trata 

dos interesses e necessidades da população menos favorecida economicamente, ou seja, da 

classe trabalhadora. Ao contrário, pois mistifica a exploração do trabalho como algo natural, 

além de prejudicar a luta de trabalhadores por seus direitos, melhores salários, férias, INSS, 

previdência e jornada. 
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16) Economia: negócios e empresas (2018, p.67): a proposta trata principalmente da 

temática do empreendedorismo e, novamente, é visível o interesse de Bolsonaro na defesa dos 

interesses dos empresários e na destruição dos direitos trabalhistas. A proposta, pouco definida, 

é a criação do Balcão Único “que centralizará todos os procedimentos para a abertura e 

fechamento de empresas.”. 

17) Agricultura - uma proposta de mudanças: um novo modelo institucional (2018, 

p.68): De maneira contraditória, Bolsonaro que muitas vezes se coloca ao lado de privatizações 

e da consolidação de um Estado mínimo, no entanto, no item acima coloca que “o Estado deve 

facilitar que o agricultor e suas famílias sejam os gestores do espaço rural” e que devem ser 

identificadas “quais são as áreas em que realmente o Estado precisa estar presente, e a que 

nível.”. Sintetiza que “em alguns casos pode ser por ações ou atividades específicas, em outros 

atuando como regulador, ou mesmo negociador.”. A proposta principal, então é a de reunir as 

instituições “relacionadas ao estão” que “estão espalhadas e loteadas em vários ministérios, 

reunindo-as em uma só pasta.”. Nesse caso, propõe que “a nova estrutura federal agropecuária” 

tenha “as seguintes atribuições” que “seriam exercidas dentro da nova forma de gestão, através 

de indicadores que permitam identificar e monitorar o andamento de cada programa”. 

- Política e economia agrícola (incluí comércio); 

- Recursos naturais e meio ambiente rural; 

- Defesa agropecuária e segurança alimentar; 

- Pesca e piscicultura; 

- Desenvolvimento rural sustentável (atuação por Programas); 

- Inovação tecnológica. 

18) Agricultura: grandes demandas (2018, p.69): As outras propostas relacionadas à 

“segurança no campo”, “solução para a questão agrária”, “logística de transporte e 

armazenamento”, “uma só porta para atender as demandas do Agro e do setor rural”, “políticas 

específicas para consolidar e abrir novos mercados externos” e “diversificação” não são 

explicadas ou aprofundadas, pois contém apenas itens e nada específico sobre as temáticas. 

19) Infraestrutura: O Brasil está entre os piores países do mundo (2018, p.70): a 

proposta é “desburocratizar, simplificar, privatizar, pensar de forma estratégica e integrada” a 

questão das ferrovias, de aeroportos, de rodovias e de portos. O objetivo seria o de “atrair uma 

grande quantidade de investimentos, gerando empregos e reduzindo o custo para seus 

usuários.”. 
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20) Energia: de problema à solução (2018, p.71): o item passa fortemente pela questão 

ideológica, inclusive com palavras escritas na cor vermelha. Segundo o documento “as últimas 

gerações provocaram grave crise setorial” devido “decisões arbitrárias, sucateamentos da 

Eletrobrás e subsidiárias, conflito de interesses, ineficiências na geração, excessivos encargos 

tributários e influência política.”. A proposta principal, permeada de críticas se define na frase: 

“é preciso um choque liberal no setor.”. Seguido com promessas de transformação do setor 

elétrico, não há nenhuma proposta real. 

21) Nordeste: potência energética (2018, p.72): A proposta principal, sem definição 

clara, é a de transformar a região nordeste em uma matriz “energética limpa, renovável e 

democrática” com “Sol, vento e mão de obra”. 

22) Petróleo e gás: desenvolvimento da competitividade (2018, p.73): o texto passa pela 

crítica ao “estatismo” da regulação do petróleo que, segundo o documento, gerou 

“ineficiências”. O principal problema apresentado é “a burocrática exigência de conteúdo local 

reduz a produtividade e a eficiência, além de ter gerado corrupção. Além disso. Não houve 

impacto positivo para a indústria nacional no longo prazo”, de maneira que “será necessário 

remover gradualmente as exigências de conteúdo local.”. Fundamentado na competitividade, 

entende que haverá uma melhoria nos empregos “onde houver vantagens comparativas ou 

competitividade.”. 

23) Petróleo e Gás: Petrobras e mercados internos (2018, p.74): a proposta principal é 

a de que “os preços praticados pela Petrobrás deverão seguir os mercados internacionais”, além 

de, novamente, “promover a competição no setor de óleo e gás”, em tese, para beneficiar 

consumidores. 

24) Petróleo e Gás: fim do monopólio da Petrobras no Gás Natural (2018, p.75): a 

proposta principal do texto é a de “acabar com o monopólio da Petrobras sobre toda a cadeira 

de produção do combustível” com utilização de “desverticalização e desestatização do setor de 

gás natural”, “livre acesso e compartilhamento dos gasodutos do transporte”, “independência 

de distribuidores e transportadoras de gás natural, não devendo estar atreladas aos interesses de 

uma única companhia”, “criação de um mercado atacadista de gás natural” e “incentivo à 

exploração não convencional, podendo ser praticada por pequenos produtores.”. 

25) Transportes (2018, p.76): não há uma proposta sobre a temática, apenas dados 

críticos sobre a questão hidroviária, ferroviária e rodoviária no país. 

26) Portos: de Santos a Yokohama (2018, p.77): as únicas propostas são a redução de 

custos para “atrair mais investimentos para atender a demanda crescente do país” e integrar uma 
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ferrovia com a outra “ligando as principais regiões”, com a finalidade de possuir patamar 

semelhante ao da Coréia do Sul, Japão e Taiwan. 

27) Aviação civil: céu de Brigadeiro (2018, p.78): a proposta é de “atrair investimentos 

para a modernização e expansão dos aeroportos”, além de “um modelo de maior participação 

privada” em que “os modelos de sucesso do exterior serão fonte de inspiração. 

28) O Novo Itamaraty (2018, p.79): Segundo o documento, o Ministério das Relações 

Exteriores “precisa estar a serviço de valores que sempre foram associados ao povo brasileiro” 

e a finalidade é de “fomentar o comércio exterior com países que possam agregar valor 

econômico e tecnológico ao Brasil.”. Ideologicamente e não cientificamente, o texto traz o 

imaginário do comunismo e do marxismo cultural:  

 
deixaremos de louvar ditaduras assassinas e desprezar ou mesmo atacar 
democracias importantes como EUA, Israel e Itália. Não mais faremos 
acordos comerciais espúrios ou entregaremos o patrimônio do Povo brasileiro 
para ditadores internacionais. Além de aprofundar nossa integração com todos 
os irmãos latino-americanos que estejam livres de ditaduras, precisamos 
redirecionar nosso eixo de parcerias. Países, que buscaram se aproximar, mas 
foram preteridos por razões ideológicas, têm muito a oferecer ao Brasil,  em 
termos de comércio, ciência, tecnologia inovação, educação e cultura. 
(BOLSONARO, 2018, p.79). 

 

Por fim, o documento propõe apenas, além das críticas a-científicas e fundamentadas no 

pensamento da extrema direita, com apenas uma referência de cunho liberal, a “ênfase nas 

relações e acordos bilaterais” (BOLSONARO, 2018, p.79) que ultrapassam a questão 

econômica e vão de encontro direto com questões culturais, políticas e sociais, envolvendo 

segurança e educação.  

Mas, as propostas econômicas de Bolsonaro estão alinhadas à ortodoxia liberal96 e com 

seu grande guru da economia, anunciado como Ministro da Economia, Paulo Guedes. As 

propostas de reformas trabalhistas e previdenciárias estão relacionadas, para Guedes, com as 

“despesas”, sendo necessária a privatização97 para “zerar” o déficit fiscal “em um ano”. Em 

 
96 É claro que os trabalhadores, os instrumentos do processo de trabalho e o local são diversos dos existentes no 

século passado. No entanto, a  questão estrutural da exploração não foi modificada e os trabalhadores assalariados, 

ou seja, praticamente a totalidade de homens e de mulheres que vivem de seus trabalhos. Segundo Antunes e Alves 

(2004, p.336), “o processo de reestruturação produtiva do capital” abre espaço para regras e leis que 

desregulamentam o trabalho e que reduz “fortemente o conjunto de trabalhadores estáveis que se estruturavam por 

meio de empregos formais.”. 
97 Na entrevista à Globonews, com trechos reproduzidos no G1, Guedes afirma que “Bolsonaro era associado ao 

seguinte: ‘não será vendida nenhuma (empresa estatal). Ele é um estatizante etc. Agora vai ter uma resultante 

interessante, porque para mim são todas (que devem ser vendidas).”. No entanto, no dia 09 de  outubro de 2018, 

Bolsonaro afirmou em entrevista à TV Bandeirantes que “é a favor da privatização de empresas estatais que deem 

prejuízo.”.  Ver: <<https://g1.globo.com/politica/eleicoes/2018/noticia/2018/10/21/veja-as-propostas-de-paulo-

guedes-assessor-economico-da-campanha-de-jair-bolsonaro.ghtml>>. Acesso em 11 de setembro de 2020. 

https://g1.globo.com/politica/eleicoes/2018/noticia/2018/10/21/veja-as-propostas-de-paulo-guedes-assessor-economico-da-campanha-de-jair-bolsonaro.ghtml
https://g1.globo.com/politica/eleicoes/2018/noticia/2018/10/21/veja-as-propostas-de-paulo-guedes-assessor-economico-da-campanha-de-jair-bolsonaro.ghtml
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entrevista à Globonews, em 24 de outubro de 2018, afirmou: “as privatizações e pessoal é 

(preciso fazer) uma reforma administrativa. (...) É o que eu acho que tem que ser: um ataque 

frontal às despesas públicas, nos três fronts.”. (GUEDES, 2018). 

A visão de Bolsonaro sobre Guedes esteve muito clara, no Centro de Convenções Sul 

América, em setembro de 2018: “E antes que falem, Paulo Guedes, que eu não entendo de 

economia: tem uma passagem da bíblia que diz que Deus não chama os capacitados. Capacita 

os escolhidos!”. Para Bolsonaro (2018) 98 “Essa nossa equipe não está no Posto Ipiranga, mas 

vai trazer as soluções para o Brasil. Brasil acima de tudo, e Deus acima de todos!”.  

Ao analisar as propostas de Bolsonaro nas diversas áreas é possível afirmar que o eixo 

central é: a introdução de capitais privados, privatizações de empresas estatais, pensamento da 

extrema direita e teorias da conspiração como doutrinação escolar, ideologia de gênero e o Foro 

de São Paulo ser uma organização terrorista, além do notável grande favorecimento para a 

classe de empresários e ruralistas, com fortificação do Estado mínimo e de destruição dos 

direitos conquistados pela classe trabalhadora, inclusive o de liberdade de expressão para 

professores. 

Finalizamos este capítulo com a reflexão de que é possível notar no Programa de 

Governo de Bolsonaro e nos textos de Carvalho, além dos temas discutidos sobre Junho de 

2013 e a ascensão da extrema direita, que a população necessitou de uma liderança política para 

transformar os rumos do país, mas que essa questão passou pelo crivo incoerente de teorias da 

conspiração e de Fake News, bem como da questão econômica voltada para o neoliberalismo 

como resposta para a crise que o país enfrentava. A questão política é um retrocesso ao Estado 

democrático de direito e a política econômica caminha para uma espécie de entreguismo das 

empresas do país.  

Para tanto, este primeiro capítulo teve como finalidade demonstrar como ocorreu o 

processo para que em 2018 Bolsonaro se tornasse Presidente do Brasil. Demonstramos que 

junho de 2013 se relaciona com a espontaneidade das massas que sem uma direção consciente 

em suas manifestações abriram uma porta para que as manifestações de 2015-2016 fossem 

tomadas por ideologias de direita e de extrema direita. O processo também está relacionado 

com a política econômica do governo Dilma, o papel da Lava Jato, da mídia e das organizações 

políticas conservadoras e reacionárias que foram fundamentais para o golpe parlamentar em 

2016. 

 
98 Ver: << https://piaui.folha.uol.com.br/materia/o-fiador/ >>. Acesso em 11 de setembro de 2020.  

https://piaui.folha.uol.com.br/materia/o-fiador/
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Não sendo possível deixar de lado a figura de Olavo de Carvalho, notamos que o 

autoproclamado filósofo se comportou durante esse processo como um guru ideológico do 

candidato à presidência e também de alguns de seus eleitores.99 Foi possível constatar que 

Olavo tem como objetivo instituir um governo ideológico de extrema direita no Brasil por meio 

de seus discursos conspiratórios que possuem grande enfoque na guerra cultural contra a 

esquerda que tomou o poder por meio da revolução gramscista e que permanece nas diversas 

instituições da sociedade civil. Seus livros, artigos e vídeos no Youtube, bem como seus 

inúmeros seguidores demonstram isso. Segundo Carvalho & Bugalho (2020, p.109) 100, Olavo 

de Carvalho “forneceu a ideologia” para a campanha e governo de Bolsonaro “através de suas 

aulas e livros, bem como também formando uma porção de alunos que posteriormente integraria 

diferentes escalões do governo Bolsonaro.”.  

Como visto em O Caminho da Prosperidade, a proposta de governo de Bolsonaro é um 

misto da ideologia da extrema direita com o fator marcante da ortodoxia liberal, cunhada 

principalmente pela privatização das empresas estatais brasileiras como forma de saída para a 

crise política e econômica que o país vive. De acordo com Pinassi (2020, p.57), a vitória de 

Bolsonaro é o “resultado de uma articulação muito bem montada entre as forças que 

representam os atuais interesses da nossa burguesia e do nosso capitalismo associado e 

dependente” conforme busca “atender as exigências do novo e agressivo padrão de acumulação 

ditado por EUA e Israel.”.  

Portanto, afirmamos que o Brasil viveu durante esse processo uma crise econômica e 

política que é reflexo da crise estrutural do Capital que começa em 2008. A figura de Jair 

Messias Bolsonaro surgiu como um estímulo à mudança política ideologicamente reacionária 

e a fortificação do capitalismo por meio de políticas neoliberais, como mostra seu plano de 

governo.  Retomamos alguns dos fatores mais importantes que explicam a vitória de Jair 

Bolsonaro em 2018: a) o papel desempenhado por Olavo de Carvalho na busca de um líder que 

colocasse em prática suas ideias políticas; b) a ideologia da repressão camuflada de defesa 

contra a criminalidade – que pode ser observada em seu programa político; c) a intolerância 

com minorias sexuais que ganhou força com discursos de diversas Igrejas; d) o desgaste do PT 

 
99 Muitos dos apoiadores de Bolsonaro contribuíram para a disseminação de Fake News e na reprodução de “teorias 

conspiratórias norte-americanas propagadas em círculos extremistas do conservadorismo” em que Olavo de 

Carvalho faz parte. 

100Vale ressaltar que “após a vitória nas eleições, Olavo publicou no Facebook uma lista com vários “olavetes”, 

como ele mesmo diz, e ali você pode ver as mais distintas figuras que comporiam um parlamento abarrotado de 

conservadores teóricos da conspiração, assim como quando Bolsonaro anunciou a composição de seu governo 

infestado por mais uma cambada de olavetes em diferentes cargos.”. (CARVALHO & BUGALHO, 2020, p.109).  
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e dos conservadores mais tradicionais, com o surgimento de novos grupos políticos de direita e 

de extrema direita; e) a disseminação das Fake News que chegaram a milhões de brasileiros; f) 

o desejo de um “mito” capaz de restaurar a ordem política, econômica e social do país; g) lava-

jato; h) candidato das burguesias; i) candidato antissistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 

 

   
 

CAPÍTULO 2: O CRESCIMENTO DOS EVANGÉLICOS NO BRASIL, O 

PACTO COM JESUS E O VOTO EM JAIR MESSIAS BOLSONARO 

 

 

2.1.: Neopentecostalismo e a teologia da prosperidade 

 
“A massa é extraordinariamente influenciável e crédula, é acrítica, o 
improvável não existe para ela. Pensa em imagens que evocam umas às outras 
associativamente, como no indivíduo em estado de livre devaneio, e que não 
têm sua coincidência com a realidade medida por uma instância razoável. Os 
sentimentos da massa são sempre muito simples e muito exaltados. Ela não 
conhece dúvida nem incerteza.6 Ela vai prontamente a extremos; a suspeita 
exteriorizada se transforma de imediato em certeza indiscutível, um germe de 
antipatia se torna um ódio selvagem. Inclinada a todos os extremos, a massa 
também é excitada apenas por estímulos desmedidos. Quem quiser influir 
sobre ela, não necessita medir logicamente os argumentos; deve pintar com 
as imagens mais fortes, exagerar e sempre repetir a mesma coisa. Como a 
massa não tem dúvidas quanto ao que é verdadeiro ou falso, e tem consciência 
da sua enorme força, ela é, ao mesmo tempo, intolerante e crente na 
autoridade. Ela respeita a força, e deixa-se influenciar apenas 
moderadamente pela bondade, que para ela é uma espécie de fraqueza. O que 
ela exige de seus heróis é fortaleza, até mesmo violência. Quer ser dominada 
e oprimida, quer temer os seus senhores. No fundo inteiramente 
conservadora, tem profunda aversão a todos os progressos e inovações, e 
ilimitada reverência pela tradição.” (Freud, 2011, p.19-20) 

 

O número de evangélicos no país tem aumentado constantemente nos últimos anos. Esse 

setor religioso também está na política tendo aspecto essencial e decisivo para a vitória de 

Bolsonaro na disputa presidencial de 2018.  Ao observar a relevância e importância de 

compreender como o voto evangélico foi capaz de garantir a presidência de Bolsonaro, fizemos 

uma análise de quem seriam os principais líderes dessas igrejas e apontaremos as pesquisas 

realizadas pelo DataFolha e Ibope com dados que apresentam a preferência das pessoas que 

responderam as pesquisas como pertencentes a tais igrejas. 

Observaremos que a pauta desse setor religioso, tão diverso entre si, muito se assemelha 

com a ideologia neoliberal e com O caminho da prosperidade, projeto de governo de Bolsonaro, 

bem como com teorias conspiratórias transformadas em Fake News, por seus apoiadores, filhos 

e eleitores.  

A pluralidade religiosa no Brasil, desde o início do século XXI, tem ultrapassado a 

tipologia de classificação anteriormente mais conhecida pela sociedade: os católicos, 

evangélicos, espíritas, religiões de matrizes africanas, ateus, não religiosos e não praticantes. 
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De acordo com Fonseca101 (2019, p.105), o desafio da nossa época é o de “compreender melhor 

o trânsito religioso, como também o significativo aumento da não pertença e a dificuldade em 

contemplar as diversas modalidades de pertencimento e de participação, seja nas igrejas 

evangélicas como também nas religiões afro-brasileiras.”.  

No Brasil “há uma maioria cristã” e ao verificarmos “os pentecostais e os católicos 

carismáticos (estimados como metade dos católicos)” é possível observar que “praticamente a 

metade dos brasileiros acredita na contemporaneidade do Espírito Santo.”. Mesmo com 

doutrina cristã, o que nos remete a amar o próximo, caridade etc., o “conservadorismo, 

intolerância e preconceitos são palavras geralmente associadas aos evangélicos”, pois “esse é o 

segmento que mais tem sido responsabilizado por recentes atos de intolerância religiosa”, além 

de ser considerado um dos mais conservadores da sociedade brasileira. É comum vermos alguns 

evangélicos e líderes dessa linha religiosa que se consideram anti-isto, anti-aquilo, muitas vezes 

se definindo pela negação dos direitos humanos e ferrenhos contrários ao aborto, 

descriminalização ou legalização da cannabis, bem como apoiadores do candidato Jair 

Bolsonaro. (FONSECA, 2019, pp.105-107). 

Em definição, compreendemos a teologia da prosperidade como uma doutrina que 

reinterpreta os “ensinos e mandamentos do Evangelho” e que se encaixou com maestria por 

tratar de “demanda imediatista de resolução ritual de problemas financeiros e de satisfação de 

desejos de consumo dos fiéis mais pobres” que almejam “legitimar seu modo de vida, sua 

fortuna e felicidade.”. (MARIANO, 2014, p.149). 

 

 
Figura 08. Teologia da Prosperidade 

 
101 O autor se fundamenta em pesquisa de 2019 do Datafolha.  
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Conforme o crescimento acelerado das religiões evangélicas, pesquisadores e 

intelectuais procuraram classificar as vertentes, diferenças, matrizes, ensinamentos e tipos de 

evangelização. Mesmo que não haja homogeneidade na tipologia das vertentes religiosas de 

matriz pentecostal102, são inúmeros trabalhos e livros que tratam de maneira aprofundada a 

temática e com diversas perspectivas. 

Para Fonseca (2019, pp.108-109), um dos pontos em comum entre os evangélicos mais 

recentes está relacionado com o discurso “da integralidade, da prosperidade e da integridade". 

O discurso da prosperidade “é fruto da expressão teológica disseminada no Brasil a partir de 

apropriações americanas e que teve impulso a partir do surgimento do neopentecostalismo”. A 

teologia da prosperidade é uma forma de respostas às questões sociais e econômicas do sistema 

capitalista. De origem norte-americana, a teologia da prosperidade à brasileira possui ênfase 

nas questões sociais, mas de maneira individualista, que não promove uma emancipação ou 

encontro com Deus de forma coletiva. Concordamos com Fonseca (2019, p.109) quando o autor 

compreende que a pregação dos evangélicos voltados à teologia da prosperidade está 

relacionada com a “busca do enriquecimento imediato alcançado por meio da disciplina, 

generosidade nas doações e com estimulado empreendedorismo”. 

Para o autor, não há apenas uma teologia única que sirva como base para a prosperidade, 

pois faz uma associação à imagem da “América Cristã” e ao crescimento dos Estados Unidos 

enquanto uma “nação cristã no bojo de uma realização de empresários ao New Deal.”. Tais 

empresários adotaram a “estratégia de adoção de um discurso religioso palatável que 

considerava mandatória a união do cristianismo com o capitalismo.”. Nos EUA, o movimento 

deu origem à Nova Direita Cristã conforme assumia “a defesa de valores conservadores como 

parte do seu pacote.”. É nesse sentido que, também no Brasil e durante o processo eleitoral de 

2018, os evangélicos neopentecostais encontraram uma ligação entre a liberdade individual, a 

prosperidade e o liberalismo econômico. Claramente que junto veio a defesa “de valores morais 

tradicionais relacionados à cultura branca, masculina, evangélica e heterossexual americana.”. 

(FONSECA, 2019, pp.109-110). 

Anthonio & Lahuerta entendem que o pentecostalismo é uma vertente que “entroniza 

os pressupostos individualistas” e que abarca o neopentecostalismo que leva à cabo a teologia 

da prosperidade. Entendem que tal teologia é fundamentada “na premissa de que a emulação 

ritual travada pela fé contra as forças espirituais do mal é responsável pela viabilização de 

 
102 Para maior aprofundamento sobre as três ondas do pentecostalismo brasileiro ver MARIANO, Ricardo. 

Neopentecostais: sociologia do novo pentecostalismo no Brasil . São Paulo: Edições Loyola. 2014. 
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vitórias pessoais intramundanas” e também ao “alívio” das “aflições do corpo e da mente, 

sucesso profissional e financeiro, prestígio e ascensão social etc., tudo isso sintetizado pela 

operação de expulsão do demônio de suas vidas.”. (ANTHONIO & LAHUERTA, 2014, p.63).  

Já para Ricardo Mariano, com pesquisa mais aprofundada sobre os evangélicos no 

Brasil, o pentecostalismo nunca foi homogêneo e compôs inúmeras diferenças internas que 

podem ser observadas desde a fundação da Congregação Cristã (1910) e da Assembleia de Deus 

(1911) em nosso país. Tais diferenças geraram, ao longo dos anos, “formas e estratégias 

evangelísticas e de inserção social bem distintas.”. Com a fundação da Igreja do Evangelho 

Quadrangular, na década de 1950, houve o início da “fragmentação denominacional do 

pentecostalismo”, com “diversificação institucional que repercutiu igualmente em suas ênfases 

doutrinárias e inovações proselitistas.”. (MARIANO, 2014, p.23). 

Mariano, devido à diversidade “teológica, eclesiológica, institucional, social, estética e 

política, o trabalho de classificação tornou-se mais difícil, mais intrincado e mais sujeito a 

controvérsias.”. Ainda assim, a tipologia das formações pentecostais, presente em Mariano, é 

ponto de partida para breve compreensão sobre o campo pentecostal e base fundamental para 

entender suas três vertentes: o pentecostalismo clássico, deuteropentecostalismo e o 

neopentecostalismo. (MARIANO, 2014, p.23). 

A primeira vertente, o pentecostalismo clássico, refere-se à história do pentecostalismo 

nos Estados Unidos e no Brasil. Está relacionada com o “pioneirismo” e “a transformação da 

comunidade sectária numa instituição que ao longo do tempo ascendeu social e 

economicamente.”. Conforme buscava a “respeitabilidade confessional” foi capaz de estimular 

a “formação teológica de seu clero”, ou seja, distanciando “o púlpito dos leigos”, bem como 

“instituindo novas exigências além da posse de carisma para o exercício do pastorado; criando 

um corpo burocrático para administrar a igreja”, com a finalidade de preservação para “além 

da vida de seus fundadores.”. (MARIANO, 2014, p.24). 

A segunda vertente apresentada por Mariano (2014, p.32) diz respeito ao 

deuteropentecostalismo. A utilização do “radical deutero, significa segundo ou segunda vez, 

sentido que o torna muito apropriado para nomear a segunda vertente pentecostal.”. O autor 

define essa nomenclatura conforme interpreta a segunda onda do pentecostalismo como “um 

desdobramento tardio, em solo brasileiro, do pentecostalismo clássico norte-americano.”. O 

autor aponta que na segunda onda houve diferenças provenientes das inovações ligadas às 

táticas evangelísticas que contaram com o aprimoramento na utilização dos meios de 

comunicação e propaganda: o rádio, as tendas, os cinemas, os teatros e os estádios. Para tanto, 
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compreende que a segunda onda manteve “o núcleo teológico do pentecostalismo clássico”, 

mas se estabeleceu “quarenta anos depois e com distinções evangelísticas e ênfases doutrinárias 

próprias”. O que representa a divisão sobre pentecostalismo e deuteropentecostalismo foram os 

quarenta anos que separaram a nova expansão evangélica em nosso país. 

No Brasil, a terceira onda, muitas vezes denominada como neopentecostalismo, teve 

início na segunda metade dos anos de 1970, tendo maior crescimento e fortalecimento durante 

as décadas de 1980 e 1990. Segundo Mariano (2014, p.37), ainda assim não são todas as igrejas 

oriundas desse período que podem ser consideradas neopentecostais, pois algumas, entre as 

dissidentes da Assembleia de Deus, a Congregação Cristã e Deus é Amor, entre os anos de 1970 

e 1990, guardaram algumas proximidades com suas matrizes pentecostais. As características 

dos pentecostais se relacionam com uma doutrina sectária e ascética 

 
e quanto mais liberal e tendente a investir em atividades extra-igreja 
(empresariais, políticas culturais, assistenciais), sobretudo naquelas 
tradicionalmente rejeitadas ou reprovadas pelo pentecostalismo clássico103, 
mais próxima tal hipotética igreja estará do espírito, do ethos e do modo de 
ser das componentes da vertente neopentecostal. (MARIANO, 2014, p.37). 

 

Dentre as principais igrejas, atuantes particularmente no Rio de Janeiro e em São Paulo, 

estão: A Igreja Nova Vida, Universal do Reino de Deus, Internacional da Graça de Deus, Cristo 

Vive, Comunidade Evangélica Sara Nossa Terra, Comunidade da Graça, Renascer em Cristo e 

a Igreja Nacional do Senhor Jesus Cristo. Inúmeros pesquisadores utilizam o termo 

neopentecostalismo para denominar as igrejas pentecostais surgidas no período assinalado 

acima, entendendo que as igrejas são “autônomas, auto-sustentadas” e fazem evangelização 

pelos meios de comunicação, de maneira que “atingem principalmente as classes menos 

favorecidas e pregam cura divina, prosperidade financeira, libertação de demônios e poder 

sobrenatural da fé.”. (MARIANO, 2014, p.33). 

 Sobre as principais características do neopentecostalismo, além da estruturação no 

modelo empresarial104, Mariano (2014, p.36) destaca três: a primeira é a exacerbação da guerra 

contra o Diabo105, em esfera espiritual; a segunda está relacionada com a “pregação enfática da 

 
103 Os pentecostais acreditam que podem falar em línguas a partir do contato com o espírito santo, por essa razão, 

a Bíblia, não necessariamente, é a fonte única de suas crenças. Se o pastor ou líder religioso tiver uma revelação 

pelo dom do Espírito Santo, essa nova profecia substitui as escrituras bíblicas. Essa é uma das razões da 

possibilidade da inclusão de elementos da matriz das religiões afro como elementos cristãos e, portanto, aceitos 

por essas comunidades. Quando a prática da comunicação com espíritos ou entida des pagãs é criminalizada pelos 

pentecostais e neopentecostais, ter o dom de falar pelo Espírito Santo torna legítima a prática. 
104 A questão da estrutura empresarial de algumas igrejas neopentecostais será aprofundada nos itens seguintes 

deste segundo capítulo.  
105 Para maior aprofundamento sobre as três ondas do pentecostalismo brasileiro ver MARIANO, Ricardo. 

Neopentecostais: sociologia do novo pentecostalismo no Brasil . São Paulo: Edições Loyola. 2014. 
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Teologia da Prosperidade”; a terceira é a “liberalização dos estereotipados usos e costumes da 

santidade.”. Esses são resultados da “ruptura com os tradicionais sectarismo e ascetismo 

pentecostais” que constitui a principal diferença do neopentecostalismo. 

Observa-se que a relação entre teologia da prosperidade e os neopentecostais está no 

fato de rompimento com a ideia “da busca de salvação pelo ascetismo de rejeição do mundo.”. 

Ao se colocarem contrários da tradição pentecostal, e também católica, de que a vida terrena é 

uma espécie de purgatório, de pobreza material e sofrimento da carne, os neopentecostais 

“invertem” tal postura e “em seu lugar pregam a teologia da prosperidade.”. (MARIANO, 2014, 

p.44). A teologia da prosperidade opera de maneira diferente das religiões clássicas 

pentecostais, que acreditam na plenitude e redenção após a morte, pois enfatiza o retorno da fé 

nessa vida e “valoriza a fé em Deus como meio de obter saúde, riqueza, felicidade, sucesso e 

poder terrenos.”. (MARIANO, 2005, p.158). 

Em definição, a teologia da prosperidade  

 
defende que o crente está destinado a ser próspero, saudável e feliz neste 
mundo. E, com isso, em vez de rejeitar o mundo, os neopentecostais passaram 
a afirmá-lo. Além de possuir uma fé inabalável e de observar as regras bíblicas 
de como tornar-se herdeiro das bênçãos divinas, o principal sacrifício que 
Deus exige de seus servos, segundo esta teologia, é de natureza financeira: ser 
fiel nos dízimos e dar generosas ofertas com alegria, amor e desprendimento. 
(MARIANO, 2014, p.44). 

 

Ao originar-se nos Estados Unidos por volta da década de 1940, constituiu-se enquanto 

movimento doutrinário em meados dos anos 70, “quando encontrou guarida nos grupos 

evangélicos carismáticos dos EUA, pelos quais adquiriu visibilidade e se difundiu para outras 

correntes cristãs.”. (MARIANO, 2014, p.153). A principal forma de propaganda da teologia da 

prosperidade, quando levada à cabo pelas igrejas neopentecostais, é feita pela televisão, nos 

jornais próprios de suas igrejas e há alguns anos nos canais do YouTube106. Para Mariano (2014, 

p.46), o televangelismo neopentecostal brasileiro também é uma influência norte-americana. 

Uma das diferenças é que nos Estados Unidos tais canais são financiados pelos telespectadores, 

 
106 Ver: Canal Igreja Universal, 978 mil inscritos << https://www.youtube.com/channel/UC2JF7IhMmIz2N-

FpwTkQo0w>>; Canal Bispo Edir Macedo, 678 mil inscritos << https://www.youtube.com/c/bispomacedo>>; 

Canal Eu sou a Universal, 42, 3 mil inscritos << https://www.youtube.com/EuSouaUniversal>>; Canal Templo 

Salomão, 100 mil inscritos << https://www.youtube.com/TemploDeSalomao>>. Canal AD Vitória em Cristo, do 

Pr. Silas Malafaia, 206 mil inscritos << https://www.youtube.com/user/advitoriaemcristo>>; Canal Silas Malafaia 

Oficial, 1,23 milhões de inscritos << https://www.youtube.com/c/SilasMalafaiaOficial>>; Canal Elizete Malafaia, 

61,7 mil inscritos (com pregações voltadas para mulheres) << https://www.youtube.com/user/elizetemalafaia >>. 

Acesso em 03 de novembro de 2020. 

https://www.youtube.com/channel/UC2JF7IhMmIz2N-FpwTkQo0w
https://www.youtube.com/channel/UC2JF7IhMmIz2N-FpwTkQo0w
https://www.youtube.com/c/bispomacedo
https://www.youtube.com/EuSouaUniversal
https://www.youtube.com/TemploDeSalomao
https://www.youtube.com/user/advitoriaemcristo
https://www.youtube.com/c/SilasMalafaiaOficial
https://www.youtube.com/user/elizetemalafaia
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“enquanto no Brasil os programas são custeados por igrejas (leia-se crentes), editoras e 

gravadoras.”. 

 O crente entende que é capaz de alterar, por meio da fé, ou por seu pensamento, como 

também por intermédio de pastores, suas realidades mundanas e suas dificuldades, tanto de 

cunho financeiro, emocional, como de saúde física. Segundo Silveira (2017, p.19), a doutrina 

possui foco no individualismo e auto-ajuda, “agregando crenças sobre cura, prosperidade e 

poder da fé por meio da confissão da “Palavra” em voz alta e “No Nome de Jesus”, para 

recebimento das bênçãos almejadas.”. Para tanto, o cristão entende que tem direito ao que 

melhor a vida pode oferecer, desde saúde perfeita até riquezas materiais. 

 

São as nossas palavras que nos governam, que nos dão saúde, paz, 
prosperidade e felicidade. São também as nossas palavras que nos fazem 
derrotados, doentes e miseráveis (...) só conseguiremos aquilo que falarmos 
(...). (MARIANO apud Curso Fé, lição IX, As Palavras, 2014, p.154). 

 

Os pastores difundem a ideia de que “pelo sacrifício vicário de Cristo, a humanidade foi 

libertada do pecado original e das maldições da lei de Moisés: enfermidade, pobreza e morte 

espiritual.”. (MARIANO, 2014, p.153). Para tanto, a saúde física e mental é possível na vida 

terrena. No entanto, o dízimo entra em voga quando relacionado com o argumento do sacrifício 

e de retorno garantido: 

 
Dependendo do grau de interesse do ofertante, o presente, por mais caro que 
seja, ainda assim se torna barato diante daquilo que está proporcionando ao 
presenteado. Quando há um profundo laço de afeto, ternura e amor entre o que 
presenteia e o que recebe, o presente nunca deve ser inferior ao melhor que a 
pessoa tem condições de dar. (MACEDO, 1994, p.12). 

 

É nesse sentido que a pregação enfática da teologia da prosperidade possui relação com 

a questão religiosa, também econômica, e com a forma de visão ideológica do mundo conforme 

é assimilada pelas classes sociais. O dízimo está interligado com o retorno positivo, com o “dar 

para receber”. Interpretações bíblicas entendem que há uma relação íntima entre Deus e o 

Homem no dízimo, pois ao oferecer algo a Deus você ganhará algo em troca. “Os pregadores 

brasileiros da teologia da prosperidade” entendem que “o pecado cometido por Adão e Eva 

desfez a comunhão, a aliança ou a “sociedade” existente entre Deus e as criaturas humanas, 

tornando-as escravas do Diabo.”. Com o objetivo de “voltar a ser “sócio” dos homens, mandou 

seu filho unigênito à cruz para expiar o pecado original.”. No entanto, Jesus precisou descer ao 

inferno satânico e após três dias renasceu, ao conseguir derrotar o Diabo. Para tanto,  
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foram necessários o sacrifício de Jesus na Cruz e sua vitória sobre o Diabo no 
próprio inferno para o reestabelecimento dessa sociedade, na qual os homens, 
se cumprirem sua parte no contrato firmado na Bíblia por Deus, isto é, se 
pagarem fielmente o dízimo – o “sangue da igreja”, para Edir Macedo, e 
exigirem o que a Palavra declara pertence-lhes, tornam a adquirir o direito à 
“vida abundante.”. (MARIANO, 2014, p.161). 

 

Edir Macedo, líder da neopentecostal Igreja Universal do Reino de Deus (IURD) 

entende que “quando o fiel faz sua doação ou paga o dízimo, Deus contrai uma obrigação com 

ele.”. (NASCIMENTO, 2019, p.11)107. A entidade divina repreende “os espíritos devoradores 

que desgraçam a vida do ser humano nas doenças, acidentes, vícios, degradação social e em 

todos os setores da atividade humana que fazem sofrer.”. (NASCIMENTO apud MACEDO, 

2019, p.11). 

Segundo Mariano, as igrejas pentecostais também seguem, assim como as 

neopentecostais, na batalha pelo dízimo, com exceção da Congregação Cristã, entendendo que 

somente prosperam aqueles que são dizimistas. A Igreja Deus é Amor, fundada e liderada por 

David Miranda,  

na segunda metade dos anos 90 passou a realizar cultos para a prosperidade, 
sempre foi voraz na coleta de dízimos. Em sua sede mundial nem mesmo 
permite que o membro faltoso participe do culto da Ceia, que supostamente o 
qualificaria à salvação. Para poder tomar parte na Ceia, o fiel precisa 
apresentar aos obreiros o cartão do dízimo devidamente carimbado, como 
comprovante de pagamento. (MARIANO, 2014, p.165). 

 

Para Malafaia (2009, p.82), o dízimo também exerce grande importância na relação 

entre o fiel e Deus. O principal está no fato de repartir as bênçãos: “Depois de a vitória ser 

conquistada, é preciso saber repartir as bênçãos!”, mas 

  

Há quem se torne mesquinho depois de conquistar a benção. A primeira coisa 
que faz é sonegar o dízimo. A seguir, quando já está insensível, perde 
completamente a vergonha, e como ninguém sabe quanto ganha, acaba dando 
ao Senhor apenas cinco por cento, ou três por cento – isso, quando dão alguma 
coisa! (MALAFAIA, 2009, p.82). 

 

Já para Edir Macedo108, o “dízimo não é dinheiro” e quem faz essa relação, “por 

ignorância espiritual”, “e pensam que a igreja do Senhor Jesus exige dinheiro, aí fica difícil 

 
107 Além da leitura da obra do jornalista Gilberto Nascimento, fiz entrevista a respeito com o autor de O Reino, a 

história de Edir Macedo e uma radiografia da Igreja Universal . Disponível em:<< Mulheres 10 - Quem são 

os evangélicos no Brasil>>. 
108 Fala do Bispo Edir Macedo:<< https://www.youtube.com/watch?v=2CEb9XcRqOs>> ; Ver também: << 

https://www.paulopes.com.br/2009/02/edir-macedo-diz-que-para-ser-fiel-deus.html#.X5n449VKhqM >> 

https://www.youtube.com/watch?v=epfdoXyzkZE
https://www.youtube.com/watch?v=epfdoXyzkZE
https://www.youtube.com/watch?v=2CEb9XcRqOs
https://www.paulopes.com.br/2009/02/edir-macedo-diz-que-para-ser-fiel-deus.html#.X5n449VKhqM
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realmente de essas pessoas serem salvas”, pois ao falar “no dinheiro está tocando no bolso delas, 

está tocando no Deus desse mundo.”. Segundo o Bispo, “dízimo não é dinheiro, como dinheiro 

não é dízimo”, pois o “dízimo significa algo muito mais sublime, muito mais elevado. Dízimo 

significa o primeiro amor. Dízimo significa Deus em primeiro lugar.”.  

Cabe observar que a relação de dízimos e ofertas é, portanto, uma forma de o cristão 

semear um futuro próspero na terra conforme estabelece uma relação de troca com Deus. No 

entanto, trazemos a questão crítica referente aos discursos que vimos acima: e o cristão que não 

possui condições financeiras de pagar o dízimo, que continua às margens da sociedade e 

sobreviventes da desigualdade social brasileira? 

Para a teologia da prosperidade se estabelece a questão da fé insuficiente nas palavras e 

nos pensamentos durante os pedidos feitos para Deus, bem como o fato de o filho da santidade 

religiosa ser indigno. Mariano (2014, p.162) afirma criticamente que “Deus não pode deixar de 

cumprir suas promessas bíblicas”, pois “presa às promessas que fez, a onipotência divina fica 

comprometida.”. No entanto, nos chama atenção para o fato de que o fiel, ao elaborar uma 

relação contratual com Deus, “pode exigir o cumprimento” de seus “direitos.”. A crítica do 

autor a qual concordamos, é que “além de ter sua soberania drasticamente diminuída, Deus 

torna-se vítima de frequentes manipulações por parte de seus sócios, até porque não pode se ver 

livre delas (...).”. 

A defesa dos pregadores da prosperidade é que Deus é aquele quem determina suas 

ações e não o contrário. Os pastores, portanto, só podem ordenar ou exercer autoridade sobre o 

Diabo. No entanto, os fiéis mais marginalizados continuam submetidos às suas vidas e às suas 

inglórias, restando-lhes apenas a possibilidade de cobrar a Deus os resultados: “Quem é que 

tem o direito de provar a Deus, de cobrar d’Ele aquilo que prometeu? O  dizimista!”. 

(MARIANO apud MACEDO, 2014, p.162). Os fiéis são constantemente aconselhados a 

participar de cultos de orações, cultos de prosperidade, a abrir seus próprios negócios e 

deixarem de ser empregados, “trabalhar, ser astutos e aproveitar as oportunidades.”. 

(MARIANO, 2014, p.163). 

Dessa maneira, observamos que a relação entre teologia da prosperidade, igrejas 

neopentecostais oriundas da terceira onda pentecostal brasileira – com influência norte-

americana - e a questão financeira – na esfera do dízimo – fazem parte de uma manutenção do 

 
<<https://www.extraclasse.org.br/geral/2019/06/reino-universal-do-deus-

dinheiro/#:~:text=Quem%20n%C3%A3o%20paga%20o%20d%C3%ADzimo,que%20concede%20aos%20seres

%20humanos. >>. Acesso em 03 de novembro de 2020. 

 

 

https://www.extraclasse.org.br/geral/2019/06/reino-universal-do-deus-dinheiro/#:~:text=Quem%20n%C3%A3o%20paga%20o%20d%C3%ADzimo,que%20concede%20aos%20seres%20humanos
https://www.extraclasse.org.br/geral/2019/06/reino-universal-do-deus-dinheiro/#:~:text=Quem%20n%C3%A3o%20paga%20o%20d%C3%ADzimo,que%20concede%20aos%20seres%20humanos
https://www.extraclasse.org.br/geral/2019/06/reino-universal-do-deus-dinheiro/#:~:text=Quem%20n%C3%A3o%20paga%20o%20d%C3%ADzimo,que%20concede%20aos%20seres%20humanos
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sistema capitalista, bem como da desigualdade social. Para tanto, a teologia da prosperidade 

auxilia o indivíduo, nunca na esfera coletiva, a encarar de maneira metafísica os problemas 

estruturais do próprio sistema em que estamos inseridos. A teologia da prosperidade, bem como 

as igrejas neopentecostais não oferecem uma redenção na terra, posto que nem todos possuem 

as mesmas oportunidades e estão inseridos em um país de extrema desigualdade social, mas 

articulam a grande massa de fiéis à alienação religiosa. 

Para que possamos nos focar no tema deste capítulo passaremos a abordar duas 

personagens fundamentais no processo do voto evangélico: o Pastor Silas Malafaia e, 

principalmente, o Bispo Edir Macedo. Para tanto, trataremos de dois livros dos autores que 

tratam da questão da Prosperidade e na sequência o foco maior será o dono da emissora 

“pública” de televisão Rede Record. 

 

2.2.: Silas Malafaia: Lições de Vencedor 

 

Silas Malafaia, líder da Assembleia de Deus Vitória em Cristo (ADVC), foi um dos 

nomes fundamentais para compreendermos melhor a relação da teologia da prosperidade e do 

neopentecostalismo no Brasil. Malafaia é um pastor neopentecostal109, empresário e “dono das 

empresas: editora Central Gospel, serviço de streaming Gospel Play, portal de notícias Verdade 

Gospel e gravadora Central Gospel Music.”. A atuação televangelista do pastor se dá por meio 

de seu programa de TV exibido no canal RedeTV! e “transmitido em outros países.”. Há alguns 

anos, principalmente durante as eleições de 2018, o pastor tem se pronunciado polemicamente 

nas mídias digitais sobre diversas temáticas políticas e conquistado maior espaço e público. 

(CESAR & SALDANHA, 2019, p.183). 

Para Silas Malafaia, assim como Edir Macedo, a presença na televisão cumpre um papel 

necessário para “levar às massas a palavra de Deus”. Entendemos esse fator como uma 

oportunidade para alavancar o interesse de telespectadores para as práticas neopentecostais, e a 

possibilidade de vir frequentar suas igrejas. No livro escrito por Malafaia, Lições de vencedor: 

como os heróis da bíblia superaram desafios e chegaram ao sucesso, publicado em 2009, pela 

editora Nova Fronteira, o pastor narra sua “vitória na TV” e sua busca por “oportunidades de 

entrar naquele veículo para levar a mensagem do Evangelho” e criar o programa Vitória em 

Cristo, antigo Renascer. (MALAFAIA, 2009, p.163). 

 
109 Indicamos Malafaia como neopentecostal, apesar de a Igreja Assembleia de Deus constar como pentecostal, ou 

seja, pertencente a Segunda Onda, conforme estudos e classificação de Mariano. 
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Sua igreja, a Assembleia de Deus, foi fundada em 20 de maio de 1959 pelo pastor José 

Pimentel de Carvalho e trocou suas lideranças religiosas durante anos. Em 02 de março de 2010, 

“o pastor Silas Malafaia foi indicado de forma unânime pelo ministério da igreja para assumir 

a liderança da Assembleia de Deus na Penha, hoje Assembleia de Deus Vitória em Cristo.”. 

Segundo o site da igreja, “desde então o ministério da ADVC está em expansão constante”, 

com cerca de “35 mil membros.”. (ADVC, 2020).110 

Na homepage do site de sua igreja111 três abas principais surgem. Com a opção de 

“assistir online”, é possível verificar cultos transmitidos ao vivo. Na opção “oferte agora”, a 

pessoa comum ou o fiel pode optar pela doação, entre dízimo ou oferta. O pagamento pode ser 

realizado em cartão, boleto, depósito ou transferência. Os valores estão entre R$10,00 a 

R$1.000,00, com a opção de outros valores. Também há a opção de débito automático, caso a 

pessoa aceite a “doação recorrente”. Na aba “Pr. Silas Malafaia” a pessoa é redirecionada 

automaticamente para o canal oficial no YouTube do pastor. 

Para fundamentar, no livro Lições de vencedor: como os heróis da bíblia superaram 

desafios e chegaram ao sucesso, Malafaia defende a doação do dízimo, também a submissão 

da mulher, a obediência a Deus, a importância da palavra e do “bom aproveitamento das 

oportunidades” por parte dos fiéis, entre outras diretrizes do neopentecostalismo. 

Seu livro é constituído por introdução, doze capítulos e conclusão. Ao longo dos 

capítulos é possível observar que o pastor utiliza trechos da bíblia para demonstrar sua visão de 

mundo, bem como trazer novos fiéis para sua Igreja. É um livro inteiramente ligado à teologia 

da prosperidade112.  

Nos primeiros capítulos verificamos a relação de Malafaia com a teologia da 

prosperidade. Observamos que o autor estabelece a importância da ação humana junto ao poder 

divino para a conquista de bens espirituais, com o argumento de que “percebemos que Deus 

não despreza as capacidades humanas e não ridiculariza aquilo que ele mesmo fez.”. Com o 

exemplo de Paulo, personagem descrito na bíblia e no livro do pastor, o autor instiga seus fiéis 

a dedicar sua vida à obra de Deus, mas também a trabalhar. (MALAFAIA, 2009, pp.19-25).113.  

 
110 Informações do site da igreja << https://www.advec.org/igreja -da-palavra  >>. Acesso em 05 de novembro de 

2020.  
111 Ver: << https://www.advec.org/ >> Acesso em 05 de novembro de 2020. 
112 Ressaltamos que mesmo os pentecostais não seguidores da teologia da prosperidade, mas principalmente os 

neopentecostais, “acreditam que Deus fica propenso a recompensar materialmente os dizimistas, nem que seja não 

permitindo que lhes faltem os meios de subsistência.”. Com “possibilidade de aceitação”, sua propagação “é 

imensa, já  que a associação entre contribuição financeira à igreja e prosperidade do ofertante encontra -se presente 

há muito tempo no próprio protestantismo histórico.”. (MARIANO, 2014, p.164).  
113 Importante recordar de algumas manifestações de Silas Malafaia sobre questões trabalhistas: 

<https://www.sindmetalsjc.org.br/n/4792/bolsonaro-e-pastor-malafaia-debocham-e-sugerem-que-trabalhador-

https://www.advec.org/igreja-da-palavra
https://www.advec.org/
https://www.sindmetalsjc.org.br/n/4792/bolsonaro-e-pastor-malafaia-debocham-e-sugerem-que-trabalhador-tem-muitos-privilegios
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Durante a Reforma Trabalhista, no dia vinte e sete de abril de 2017, Malafaia 

comemorou em seu Twitter a “Reforma trabalhista” que “acaba com o império do sindicalismo. 

Os que não gostaram são os petralhas e esquerdopatas.”. (MALAFAIA, 2017).114. 

Ao longo de seu livro, o pastor pontua a necessidade da ação humana e também do poder 

do pensamento para afastar os maus pensamentos, a derrota e o pessimismo, bem como a 

importância da autoridade e obediência da Deus para ter uma vida “próspera e abençoada.”. 

Nesse ponto, a frequência na Igreja, doações e pagamentos de dízimos são essenciais para a 

manutenção de uma relação saudável com Deus. (MALAFAIA, 2009, p.43). 

O diabo também é um inimigo utilizado pelo pastor para atrair fiéis à sua igreja, pois 

“ele sabe se você é relapso na vida cristã, ou se leva as coisas a sério.”. Segundo Malafaia, “se 

você ficar em casa assistindo a um jogo de futebol transmitido pela televisão em vez de ir para 

a igreja, Satanás verá e dirá: ‘Aquele ali, é mole mantê-lo sob meu controle, se tiver um 

campeonato ele não vai prestar culto a Deus’”. (MALAFAIA, 2009, p.119). 

A grande importância na ida à igreja é o pacto com Deus realizado mediante o 

pagamento de dízimos, consequentemente garantindo uma vida mais próspera, feliz e saudável. 

Segundo Malafaia, esse ponto de grande relevância, da glória da renovação de pactos com Deus, 

é presente já no Antigo Testamento. O autor entende que “antes de mais nada, renove seu pacto 

de fidelidade para com Deus”, sendo ótimo que a pessoa saiba que é “fiel”. Mas, ao saber que 

“tem falhado, não deixe de renová-lo hoje mesmo! (...) se você quer ser abençoado, faça um 

pacto de fidelidade com Deus, prometendo ser fiel em seu dízimo e em suas ofertas.”. 

(MALAFAIA, 2009, p.129). 

Para Malafaia, o 

 
dízimo são primícias, por isso deve ocupar primeiro lugar entre as suas 
prioridades. É também um ato de fé, que não deve levar em conta as 
circunstâncias aparentemente contraditórias. Creia que o Senhor pode cumprir 
todas as suas necessidades. Faça esse pacto diante de Deus e do Espírito Santo, 
agora. Se você já for fiel, renove o seu pacto e continue com a mão aberta, 
contribuindo com amor e alegria. Agora que você fez um novo pacto com 
Deus, saiba que a única possibilidade de ele ser quebrado é por sua culpa, 
porque Deus é eternamente fiel! Ele é a provisão para todas as necessidades! 
(MALAFAIA, 2009, p.129). 

 

 
tem-muitos-privilegios >>; <https://noticias.gospelmais.com.br/malafaia -reforma-trabalhista-fim-imperio-

sindicalista-90141.html >>. Acesso em 04 de novembro de 2020. 
114Retirado de 

<<https://twitter.com/PastorMalafaia/status/857631852793913344?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweet

embed%7Ctwterm%5E857631852793913344%7Ctwgr%5E&ref_url=https%3A%2F%2Fnoticias.gospelmais.co

m.br%2Fmalafaia -reforma-trabalhista-fim-imperio-sindicalista-90141.html>> Acesso em 04 de novembro de 

2020.  

https://www.sindmetalsjc.org.br/n/4792/bolsonaro-e-pastor-malafaia-debocham-e-sugerem-que-trabalhador-tem-muitos-privilegios
https://noticias.gospelmais.com.br/malafaia-reforma-trabalhista-fim-imperio-sindicalista-90141.html
https://noticias.gospelmais.com.br/malafaia-reforma-trabalhista-fim-imperio-sindicalista-90141.html
https://twitter.com/PastorMalafaia/status/857631852793913344?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E857631852793913344%7Ctwgr%5E&ref_url=https%3A%2F%2Fnoticias.gospelmais.com.br%2Fmalafaia-reforma-trabalhista-fim-imperio-sindicalista-90141.html
https://twitter.com/PastorMalafaia/status/857631852793913344?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E857631852793913344%7Ctwgr%5E&ref_url=https%3A%2F%2Fnoticias.gospelmais.com.br%2Fmalafaia-reforma-trabalhista-fim-imperio-sindicalista-90141.html
https://twitter.com/PastorMalafaia/status/857631852793913344?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E857631852793913344%7Ctwgr%5E&ref_url=https%3A%2F%2Fnoticias.gospelmais.com.br%2Fmalafaia-reforma-trabalhista-fim-imperio-sindicalista-90141.html
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Em seu décimo segundo capítulo, A vitória do Senhor em minha vida, no item A vitória 

sobre o dinheiro, observamos a sua explícita relação com o capitalismo e sua visão de mundo: 

“acredito que um elemento muito importante com relação ao meu ministério é o fato de eu ser 

liberal nas questões financeiras.”. (MALAFAIA, 2009, p.164). 

A questão liberal esboçada pelo pastor não tem relação explícita com conceitos e 

categorias articulados da economia política. Segundo o pastor, sem muitas explicações e 

fundamentações, “uma das leis mais importantes do Reino de Deus é a lei da liberalidade”, ou 

seja, a questão do dízimo volta a ser de grande importância para o estabelecimento de uma 

relação econômica com Deus e com a prosperidade na vida terrena. Observemos a passagem 

da bíblia citada por Malafaia: “Dai, e ser-vos-á dado” (Lucas 6:38 Apud MALAFAIA, 2009, 

p.165). No entanto, “para que o dinheiro não se transforme em nosso deus, temos de praticar 

um princípio que está na Bíblia: a liberdade.”. Malafaia entende que a “lei da semeadura”, em 

que a pessoa colhe o que plantou, serve também para ele: “tenho desfrutado do prazer e da 

honra de exteriorizar a minha liberdade por meio das ofertas à igreja.”. (MALAFAIA, 2009, 

p.165). 

No último capítulo do livro, em que o autor narra fatos sobre sua vida, é o local em que 

foi possível observar com maior clareza sua relação com a teologia da prosperidade: “A vitória 

financeira depende de nossa fidelidade ao Senhor e de nossa paciência de esperar que ele aja. 

Se você praticar a Palavra, vai dar certo.”. (MALAFAIA, 2009, p.166). 

A principal crítica que traçamos no livro de Silas Malafaia é principalmente seu 

envolvimento com a teologia da prosperidade junto com seu discurso manipulatório 115, que se 

encontra fundamentado na bíblia e em sua história de vida. Malafaia utiliza-se do poder do 

discurso para angariar fiéis para sua igreja, bem como das redes sociais e seu programa 

televangelista para influenciar a política brasileira. No livro de Malafaia não é diferente. O autor 

não se debruça principalmente na discussão de questões políticas, seu discurso é empreendedor, 

a favor da economia liberal e da doação de dízimos. 

No meio político, foi possível notar que o engajamento do pastor ocorre, atualmente, 

principalmente pelas mídias digitais. No caso específico, foram vistos 48 vídeos de seu canal 

oficial no YouTube, que possui cerca de 1,24 milhões116 de seguidores. Os vídeos estão 

relacionados com a teologia da prosperidade, mas possui conteúdo bastante diversificado. 

 
115 Ver o importante trabalho de STORTO, Letícia Jovelina; ZANARDI, Reinaldo César. Análise discursiva de 

Governo coloca ideologia de gênero no ENEM do pastor Silas Malafaia: discurso político, da natureza e do ódio. 

Linguagem em (Dis)curso – LemD, Tubarão, SC, v. 19, n. 3, p. 383-400, set./dez. 2019. 
116 Consultado em 05 de novembro de 2020 << https://www.youtube.com/c/SilasMalafaiaOficial >>. 

https://www.youtube.com/c/SilasMalafaiaOficial


114 

 

   
 

Contém vídeos do Pastor falando sobre política no Brasil, realizando críticas sobre o Papa 

Francisco, ao mesmo tempo pedindo apoio de evangélicos e cristãos para as eleições, bem como 

chamando atenção para temáticas do governo, de gênero e sexualidade. 

Cunha (2013) aponta que os neopentecostais, na busca pela expansão de suas igrejas, 

envolveram-se também no meio político e digital. As postagens de Silas Malafaia estão no 

campo da intolerância, não apenas religiosa, mas com minorias sociais. Seu conteúdo contém, 

muitas vezes, linguajar racista, xenofóbico, homofóbico e racista. Durante as manifestações 

pelo golpe civil-empresarial-parlamentar contra a ex-presidenta Dilma Rousseff, Silas Malafaia 

se manifestou a favor e utilizou seu canal para atingir milhares de pessoas e deputados117: 

 
Aqueles deputados evangélicos que estão indecisos ou que estão contra, e vou 
logo avisando aqui, deputado evangélico que votar contra impeachment, que 
fugir do plenário e não aparecer no dia da votação, que for contra o 
impeachment, podem se preparar, eu, lá no seu estado, vou ter o prazer de 
fazer campanha contra você, e vou ter o prazer de ajudar alguém para te 
derrotar. Eu não vou deixar passar essa. (...). Quero ver quem for favorável a 
esse governo. Foi comprado, meu irmão? Para nós, evangélicos, sabemos que 
quem nos comprou pagou um preço muito caro, que foi o sangue de Cristo, te 
compraram? Então você é mais venal do que ímpio. Eu vou ficar de olho nisso 
e vou denunciar em programa de televisão, nas redes sociais. Deputado 
evangélico que faltar ou que votar contra o impeachment pode contar comigo, 
que vou ser uma muralha contra você no seu estado (MALAFAIA, 2016). 

 

Durante as eleições de 2018, o pastor se envolveu em inúmeras polêmicas na defesa do 

candidato presidenciável Jair Messias Bolsonaro. Em um de seus cultos, na véspera da eleição, 

atacou a mídia, falou sobre o processo eleitoral e distribuiu aos seus fiéis “cola” com Bolsonaro. 

Segundo notícia do jornal Uol, parte do discurso do pastor foi: “Nós temos que estar na cultura, 

na política, na educação, nas artes, nas ciências, no Legislativo, no Executivo, no Judiciário. 

Nós temos uma arma poderosa que ninguém tem: o poder da oração.”. (MALAFAIA, 2018).118 

 
117 Disponível em: << https://www.youtube.com/watch?v=uJa9h7zNMAo >>. Acesso em 04 de novembro de 

2020. 
118 “Na saída do culto, o público era abordado por pessoas que distribuíam santinhos com os candidatos indicados 

por Malafaia. O material continha uma "cola" --papel que o eleitor leva à urna para não esquecer os números na 

votação. Eram sugeridos os pleiteantes a deputado Sóstenes e Samuel Malafaia, apadrinhados pelo pastor. No 

campo para presidente, constava o nome e o número de Bolsonaro.”. (UOL, 2018). 

<https://noticias.uol.com.br/politica/eleicoes/2018/noticias/2018/10/07/pro-bolsonaro-malafaia-ataca-midia-e-

fala-de-eleicao-em-culto-para-homens.htm>>. Acesso em 04 de novembro de 2020.  

https://www.youtube.com/watch?v=uJa9h7zNMAo
https://noticias.uol.com.br/politica/eleicoes/2018/noticias/2018/10/07/pro-bolsonaro-malafaia-ataca-midia-e-fala-de-eleicao-em-culto-para-homens.htm
https://noticias.uol.com.br/politica/eleicoes/2018/noticias/2018/10/07/pro-bolsonaro-malafaia-ataca-midia-e-fala-de-eleicao-em-culto-para-homens.htm
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Portanto, apontamos que Malafaia é um dos pastores mais influentes de nossa sociedade, 

bem como Edir Macedo, dono do canal Record TV, que será apresentado no próximo item desta 

tese. O ponto em comum do livro do Pastor Silas Malafaia e de seu canal no YouTube é 

principalmente a fundamentação em valores cristãos, os quais compreende por moralidade e 

obediência a Deus, que direciona sua prática da teologia da prosperidade, bem como seu fazer 

política. 

 

2.3.: Edir Macedo: Plano de poder: Deus, os cristãos e a política. 

 

O dia 09 de julho de 1977 ficará marcado pela fundação da Igreja Universal do Reino 

de Deus (IURD) e a construção de um império internacional bilionário neopentecostal liderado 

por Edir Macedo.  Em uma das periferias do Rio de Janeiro, Edir Macedo119 e seu cunhado R.R 

Soares,120 fundaram uma igreja que passaria por inúmeras dificuldades para se manter e 

sobreviver. Os primeiros cultos contavam com poucas pessoas, Macedo afirma: “Do altar, eu 

avistava nove, dez fiéis.”. (NASCIMENTO apud MACEDO, 2019, p.43). Ainda assim, 

 
119 Muitos pesquisadores e estudiosos se debruçaram para entender o funcionamento da grande estrutura poderosa 

de Edir Macedo, bem como de sua biografia. Atualmente, um dos livros de maior destaque é o do jornalista 

NASCIMENTO, G. O Reino: a história de Edir Macedo e uma radiografia da Igreja Universal . São Paulo: 

Companhia das Letras, 2019. 
120 R.R Soares fundou a Igreja Internacional da Graça de Deus em 09 de junho de 1980 desvinculando -se de 

Macedo e da IURD.  

Figura 09. Malafaia - “Deus escolheu as coisas loucas, escolheu as 

coisas fracas, escolheu as coisas desprezíveis, por isso ele escolheu 

você, Bolsonaro!” 
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acreditava que seu negócio iria prosperar e trabalhou arduamente para isso: indo na porta dos 

fiéis para curar doenças e fazer unções, com breves programas no rádio e na TV. 

 
A atuação dos neopentecostais provocou, num primeiro momento, choques 
com católicos, espíritas, adeptos de religiões afro-brasileiras, protestantes 
históricos e até mesmo pentecostais de linhas mais tradicionais. Além da 
maior liberdade no campo moral, outra diferença apresentada era a linguagem 
simples e direta nas pregações, de fácil assimilação. Se o cidadão sofre, Jesus 
pode abençoá-lo e curá-lo. É só ir à igreja, enfatizavam as novas lideranças do 
pentecostalismo. (NASCIMENTO, 2019, p.42). 

 

O ponto central do então pastor Macedo foi o exorcismo de demônios e a utilização de 

orixás, caboclos e guias na comparação do poder de Jesus Cristo. Com linguagem simples e 

vocabulário coloquial, o pastor sempre expulsava o Exu da pessoa dominada e demonstrava 

assim o poder de Cristo. Enquanto isso, “a curiosidade pelo espetáculo de dominação dos maus 

espíritos atraia mais gente”, consequentemente mais dinheiro. “O embate com os representantes 

das religiões afro-brasileiras repercutia, ajudava o crescimento da igreja. A performance nos 

templos condizia com a pregação de Macedo no ar” e outros pastores neopentecostais, da IURD 

ou de outras igrejas, imitavam o grande líder. Em seus cultos, o espiritismo e outras religiões 

eram rebaixados e “nos templos, havia um clima de êxtase coletivo.”. (NASCIMENTO, 2019, 

pp.47-48). 

 Em 1989, com a compra da Record TV, dividida em 90% para Macedo e 10% para sua 

esposa, o Bispo expandiu ainda mais sua igreja e sua fé. Por meio de seus cultos, círculos de 

orações, jornais, programas na TV, no rádio, na internet e doações de dízimos, tornava-se porta 

voz da teologia da prosperidade no Brasil e no mundo. “A Record oferece programação 

televisiva para o público em geral, não apenas programação religiosa. No entanto, a IURD é 

um dos maiores clientes121 da Record”, pois comprou e compra “horários na madrugada a uma 

taxa que alguns acreditam ser altamente inflacionada e suspeita.”. (BLEDSOE, 2012, p.65). 

Com o passar dos anos, a IURD acumularia grande fortuna, bem como 12,3 mil templos nos 

cinco continentes, com aproximadamente 10 milhões de fiéis pelo mundo, sendo 07 milhões no 

Brasil, segundo dados do R7122 notícias, veículo de informação da rede televisiva de Edir 

Macedo. Para tanto, a IURD é atualmente a principal neopentecostal do Brasil, e uma das igrejas 

mais criticadas por sua “exposição constrangedora dos fiéis nos rituais do exorcismo, por 

 
121 Macedo é o principal proprietário da Record TV. Juridicamente o canal é independente da IURD, mas o Bispo 

não faz essa divisão. (BLEDSOE, 2012, p.66). 
122 Ver: << https://noticias.r7.com/brasil/universal-completa-43-anos-com-10-milhoes-de-fieis-pelo-mundo-

09072020>>; << https://www.igrejauniversal.pt/paises/ >>. Acesso em 04 de novembro de 2020.  

https://noticias.r7.com/brasil/universal-completa-43-anos-com-10-milhoes-de-fieis-pelo-mundo-09072020
https://noticias.r7.com/brasil/universal-completa-43-anos-com-10-milhoes-de-fieis-pelo-mundo-09072020
https://www.igrejauniversal.pt/paises/
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invocar deuses dos cultos afro-brasileiros, pelos insistentes e nada recatados pedidos de oferta.”. 

(MARIANO, 2014, p.38). 

As críticas à IURD também são remetidas à atuação política e missionária de seu líder 

principal, preso em 1992 quando acusado por charlatanismo, estelionato e curandeirismo. 

Ainda assim, o sucesso decorrente da Universal também se relaciona com a questão d as mídias 

e muito se encaixou no processo de neopentecostalização corrente nos últimos anos no Brasil. 

(MARIANO, 2014, p.38). 

Bledsoe (2012, pp.94-95) analisa profundamente a expansão da Universal e entende que 

a igreja é a maior, bem como a mais reconhecida igreja neopentecostal do Brasil. Conta com 

singularidades e características que promovem sua contínua expansão: a) o controle do Bispo 

Macedo, quem influencia as decisões, teologias, tipos de evangelizações e decisões estratégicas 

de cunho político e financeiro; b) Macedo não cuida sozinho dos negócios multibilionários, 

pois conta com subordinados, pastores, obreiros, secretários que supervisionam seu 

empreendimento; c) há pesado investimento nos meios de comunicação: televisão, rádio, jornal 

semanal e atualmente o YouTube, que “estimulam adeptos em potencial a participar de uma das 

igrejas afiliadas mais próxima, além de promover a identidade e filosofia denominacionais."; 

d) há uma aliança entre a Record TV e a IURD, o que fortalece o poder e o controle de Macedo; 

e) para cada dia da semana, a igreja conta com um tipo de culto; f) a principal mensagem de 

Macedo é que Deus, “através de Jesus, elimina o sofrimento pela fé em Jesus” trazendo 

benefícios para a vida terrena e pós-morte. A fé deve ser manifestada por meio de sacrifícios e 

de doações do dízimo; g) como a “atividade demoníaca se mostra de várias formas e, 

especialmente, nas influências religiosas afro-brasileiras” o exorcismo é algo necessário; h) 

com a expansão internacional da IURD, métodos para cada país são revistos, mas a igreja 

“mantém a sua estrutura eclesiológica testada no Brasil.”. 

Ricardo Mariano (2014, pp.121-125) compreende que a Universal se tornou a 

protagonista da guerra santa no Brasil e no mundo, sendo “imbatível nos assédios e 

comportamentos hostis contra seus inimigos.”. Define que a IURD possui um tipo de pedagogia 

guerreira123 conforme mantém e acentua “a dependência de soluções sacrais dos fiéis e, ao 

mesmo tempo, engajá-los, cada vez em maior número e com mais ímpeto, numa luta incessante 

contra os espíritos das trevas.”. Para o autor, a expansão da Universal, também protagonista da 

 
123 << https://oglobo.globo.com/sociedade/religiao/jovens-da-igreja-universal-marcham-se-dizem-prontos-para-

batalha-em-culto-15490716 >>. Acesso em 03 de novembro de 2020. 

https://oglobo.globo.com/sociedade/religiao/jovens-da-igreja-universal-marcham-se-dizem-prontos-para-batalha-em-culto-15490716
https://oglobo.globo.com/sociedade/religiao/jovens-da-igreja-universal-marcham-se-dizem-prontos-para-batalha-em-culto-15490716
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teologia da prosperidade no Brasil, tem seu crescimento por caminhar na linha do exorcismo124, 

sendo o “culto de libertação” um de “seus mais eficazes instrumentos proselitistas.”. Aponta 

também que “a Universal não está sozinha nessa guerra”, pois mesmo que as outras igrejas 

tenham ações diversas das de Edir Macedo, “os termos definidores do tipo de sociabilidade” 

entre pentecostais, kardecistas e religiosos de matriz afro-brasileira são presentes em outras 

lideranças evangélicas. 

No que se refere à teologia da prosperidade, Mariano (2014, p.166) afirma que os líderes 

neopentecostais “manifestam com muita tranquilidade seu interesse por dinheiro.”. D iversos 

são os cultos da Universal para o convencimento dos fiéis em pagarem o dízimo com a promessa 

do retorno de saúde, prosperidade, felicidade e tudo que é possível desfrutarem da vida terrena. 

A questão financeira e a “volumosa arrecadação” auxiliam na expansão da igreja, tanto 

fisicamente com as construções de novos templos, bem como na expansão da palavra divina. 

Na IURD, segundo a agenda de 2020 do Templo Salomão, principal matriz da Universal 

no Brasil, os dias da semana são divididos em diversos temas de reuniões e contam com doações 

diárias de ofertas de seus fiéis em todos os templos. Vejamos125: 

● Domingo: “É o dia de buscar a plenitude de Deus para as nossas vidas”, sendo uma 

“reunião de avivamento espiritual.”. 

● Segunda-feira: Nação dos 318, conta com “palestra motivacional para o sucesso 

financeiro” às 7h, 10h, 12, 15h, 18h30 e 22h;  

● Terça-feira: corrente dos 70, o culto ocorre às 10h, 15h e 20h, com o tema da cura e 

libertação; 

●  Quarta-feira: A escola da Fé inteligente, nos mesmos horários de terça-feira, a igreja 

promove o culto sobre “importantes temas sobre como devemos agir no nosso dia a dia 

e, principalmente, como proceder para alcançar a Salvação e ser um verdadeiro 

vencedor.”. 

● Quinta-feira: Terapia do Amor, também nos mesmos horários de terça-feira e quarta-

feira, e tem como objetivo fazer com “solteiros, namorados, noivos e casados” tenham 

um lugar para buscar “o amor inteligente”. 

 
124 “O exorcismo aparece aos olhos dos assistentes, mesmo dos mais renitentes e desconfiados, como demonstração 

prática do poder de Cristo sobre os demônios, pressagiando o desfecho dessa guerra cósmica.”.  (MARIANO, 2014, 

p.125). 
125 O site da IURD oferece a agenda principal do Templo Salomão, localizado em São Paulo. Mas, é possível você 

encontrar o templo mais perto de você e em sua cidade, com modificação apenas nos horários das reuniões. Ver: 

<<https://www.universal.org/siteagenda/?busca=&pag=2 >>. Acesso em 03 de novembro de 2020.  

https://www.universal.org/siteagenda/?busca=&pag=2%20
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● Sexta-feira: Sessão do descarrego, ocorre às 10h, 12h, 15h. O “Tratamento para a cura 

da depressão” acontece às 12h. Ambos tratam de problemas de ordem espiritual e sobre 

como se libertar deles. 

● Sábado: Jejum das causas impossíveis, ocorre às 7h e às 10h. O objetivo é o de jejuar, 

“porque só por meio de um jejum focado em situações impossíveis é que a solução 

surgirá em sua vida.”. 

São com as doações e dízimos nos diversos templos espalhados pelo Brasil e pelo mundo 

que Macedo se tornou “um dos homens mais raros do mundo.”. 126Em seu domínio possui “uma 

igreja, uma rede de TV, um partido político e um banco.”. (NASCIMENTO, 2019, p.10). 

Macedo publicou diversos livros, mas nesta tese utilizaremos especificamente o Plano 

de Poder: Deus, os cristãos e a política. Publicado em 2008, pela editora norte-americana e 

evangélica Thomas Nelson, o livro tem como objetivo principal “aprofundar, através desta 

leitura, no conhecimento de um grande projeto de nação elaborado e pretendido pelo próprio 

Deus”, bem como “descobrir qual é a nossa responsabilidade neste processo.”. (MACEDO, 

2008, extraído da orelha do livro). 

Por mais que Macedo afirme em sua introdução que o livro “não propõe a incitação de 

um regime teocrático. Até porque o Estado brasileiro é laico e a liberdade de crença é 

assegurada constitucionalmente.”. O livro é contraditório, pois se utiliza de um discurso simples 

e manipulatório para mostrar que a política no Brasil não caminha adequadamente devido aos 

resquícios semi teocráticos ainda presente no país. Cabe, portanto, aos cristãos, que seguem o 

projeto de Deus, a mudança do cenário e dos próximos anos. Segundo Macedo, “o real intuito 

é despertar o potencial de um povo com propostas sérias, progressistas e inovadoras”, mas em 

seguida diz que parte da premissa “de que há mais de meio milênio o País tem sido governado 

pela mesma cultura ‘semi teocrática’” e, portanto, há ‘anseio popular por mudanças’.”. 

(MACEDO, 2008, p.10). 

O livro em questão é dividido em introdução, nove capítulos e comentários finais, 

totalizando 125 páginas quando somadas as referências bibliográficas127. Respectivamente os 

capítulos são: 1° A visão estadista de Deus; 2° As consequências da falta de representatividade 

política; 3° A retomada de um projeto divino; 4° O processo de libertação; 5° O encontro com 

 
126 Atualmente sua fortuna é estimada em 2 bilhões. Ver << http://www.agenciacongresso.com.br/bispo-edir-

macedo-cada-vez-mais-rico-patrimonio-de-r-2-bilhoes/ >>. Acesso em 03 de novembro de 2020.  
127 Interessante apontar que nas referências bibliográficas são citados os livros Política, de Aristóteles; o Leviatã, 

de Thomas Hobbes; e O Príncipe, de Nicolau Maquiavel. 

http://www.agenciacongresso.com.br/bispo-edir-macedo-cada-vez-mais-rico-patrimonio-de-r-2-bilhoes/
http://www.agenciacongresso.com.br/bispo-edir-macedo-cada-vez-mais-rico-patrimonio-de-r-2-bilhoes/
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Deus e a missão; 6° O agente apropriado; 7° A reconstrução da cidadania; 8° Política e ética; 

9° A nação dos sonhos. 

De fato, o livro de Macedo indica um projeto de nação evangélica para o Brasil. 

Fundamentado em passagens bíblicas e dos autores citados nas referências bibliográficas, o 

Bispo coloca a figura divina como uma entidade planejadora, de organização e de execução de 

uma ideia, bem como de um estadista que busca formar uma grande nação. A partir do ideal 

criacionista, defende questões relacionadas à família e ao que entende por “planejamento 

familiar”, algo que “consiste em dar o máximo possível de qualidade de vida em família, que é 

a estrutura da base social.”. Mas, para fundamentar seu projeto de sociedade, encontra 

distorcidamente em Aristóteles “a concepção do modelo social de Deus; o ambiente, a cidade 

e o Estado são pensados visando sempre o bem-estar das pessoas.”. (MACEDO, 2008, pp.09-

10). 

Para Macedo (2008, p.50), uma das principais funções na vida do cristão é o de ser 

incumbido de consumar o projeto de Deus. O Bispo não define o que quer dizer, podendo deixar 

o leitor sem entender o que ele quer dizer com a façanha dos cristãos. Tais questões consistem 

em  

 
ações bem coordenadas, que começam a partir de uma conscientização 
política, estratégias, união em torno dessa nobre causa, que depende em parte 
dos líderes religiosos que estão à frente do rebanho de Deus. (MACEDO, 
2008, p.52). 

 

O que deixa claro para o leitor é que se trata de um projeto que deve ser executado por 

todos: cristãos e “executores disponíveis para sua conclusão.”. Segundo o Bispo, se trata de 

“uma intenção antiquíssima, na verdade milenar, e que ainda não se concluiu.”. Macedo 

responsabiliza os “agentes que foram designados a estabelecê-las" a não conclusão das ações 

bem coordenadas, da conscientização política e das devidas estratégias para a não conclusão do 

projeto divino de nação cristã. Afirma: “sabemos que não se muda uma cultura da noite para o 

dia, mas estamos tratando de um intento milenar.”. (MACEDO, 2008, p.58). 
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Figura 10.  Imagem emblemática do chute na imagem de Nossa Senhora 

Aparecida, em 1995, na IURD. 

 

Teologia da prosperidade e projeto de nação se misturam quando Edir Macedo 

demonstra, fundamentado em passagens da bíblia, que é necessário o cristão aproveitar suas 

oportunidades, tanto na esfera individual, para crescer na vida, como na esfera nacional. 

Afirma: 

 
E por falar em oportunidades, vale salientar que o percentual quantitativo de 
evangélicos no Brasil é altamente relevante e que o momento é oportuno ao 
projeto divino de nação! (MACEDO, 2008, p.68). 
 

No livro Plano de Poder: Deus, os cristãos e a política, foi possível verificar alguns 

traços da teologia da prosperidade, mas por se tratar de um livro voltado para a construção de 

um Estado, de questões políticas e de estratégias fundamentadas num plano de Deus, o objeto 

do livro é outro. No entanto, cabe ressaltar que a teologia da prosperidade aparece em inúmeros 

cultos de Edir Macedo e nas práticas evangelísticas da IURD, como apontado em diversos 

trechos deste capítulo. 

Sendo assim, a principal crítica que podemos fazer ao livro do Bispo da IURD é que o 

autor não cumpre com o que é dito em sua introdução, sobre não incitar um projeto teocrático 

de nação. Macedo não fala de uma revolução armada, mas afirma por diversas vezes a 

necessidade de atingir o consenso, de transformar a cultura e a política do país. Um processo 

longo e que parece estar funcionando. 

 
Imagine todos os cristãos do Brasil, e do mundo, conscientizados. Certamente, 
estariam engajados nesse propósito divino: o povo de Deus, com sua 
dignidade e respeitabilidade, governando com justiça social pelo temor que 
lhes é peculiar. (MACEDO, 2008, p.72). 
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Afirmamos que objetivo principal de Macedo é que a nação brasileira seja governada 

com base na proposta de Deus e por seus “dirigidos”, pois somente assim é possível 

“proporcionar o suprimento dos anseios de todos os homens e mulheres de boa vontade.”. 

Continua: “para que tudo se realize o mais brevemente possível, é importante que haja o 

envolvimento e a participação dos cristãos no processo político do país.”. (MACEDO, 2008, 

p.111). 

 

 

Figura 11.  Os Gladiadores do Altar da IURD. 128. 

 

Com a leitura fica claro, para o leitor crítico, o tom do discurso manipulador e 

influenciador do Bispo, bem como os caminhos a serem seguidos para construção de um país 

terrivelmente evangélico.129.  

Durante anos, o projeto de poder de Macedo foi colocado em desenvolvimento, o qual 

se alinhou a inúmeros políticos brasileiros, tendo membros espalhados no Congresso, no 

Senado, em Prefeituras e, atualmente, na Presidência da República, com o então candidato 

eleito (2018) Jair Messias Bolsonaro. Para tanto, o objetivo de inserir o livro em questão nesta 

tese foi para demonstrar brevemente a visão política de Edir Macedo: contraditória, 

manipuladora e que incita mudanças na sociedade atual.  

 

 
128 Disponível em <<http://rafresco.blogspot.com/2015/03/igreja -universal-x-alienacao.html >>. Acesso em 03 de 

novembro de 2020. 
129 Ao longo deste capítulo o leitor irá notar que o projeto de nação das igrejas neopentecostais, principalmente da 

IURD e da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Vitória em Cristo (ADVEC), comandada por Silas Malafaia, 

são semelhantes com o projeto de governo de Jair Bolsonaro, explicitado no primeiro capítulo desta tese. 
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2.4.: Teologia da prosperidade, conspirações e capitalismo. 

 

A união entre religião e política em torno projetos sociais, políticas públicas e forma de 

governar não deveria ocorrer em um país laico. No entanto, nos últimos anos o Brasil tem 

passado por um aumento exacerbado de igrejas neopentecostais que, como já observado ao 

longo deste capítulo, buscam se encaixar na política brasileira e auxiliar no desenvolvimento 

do capitalismo. De acordo com pesquisa do Datafolha130, no ano de 2019, 31% da população 

brasileira é evangélica. Os evangélicos estão concentrados nas diversas regiões do país, com de 

32% no Sudeste, no Sul 30%, no Nordeste 27%, no Centro-Oeste 33% e no Norte 39%. 

Interessante notar que 48% da população evangélica recebe em torno de até 2 salários mínimos, 

sendo apenas 2% desse grupo religioso que ganha cerca de mais de 10 salários mínimos. A 

pesquisa foi realizada pelo DataFolha entre os dias 05 e 06 de dezembro de 2019 e aponta que 

50% dos brasileiros se identificam como católicos (mas não informa vertente do grupo), 31% 

são evangélicos (desses 31% são subdivididos conforme acima citado) e 10% informam que 

não tem religião. Não foi informado o número de kardecistas, de religiões de matriz afro ou 

outras. Uma especificidade é que as mulheres representam 58% das evangélicas e também 51% 

das católicas. O número de pessoas entrevistados foi de 2.948 pessoas, em 176 municípios 

brasileiros. 

A expansão dos evangélicos no país atinge também a política. Como observamos no 

começo deste capítulo, há vertentes diversas dessa religião e não é em tudo que há 

concordâncias. Ao contrário, muitas são as divergências em relação a vestimentas, utilização 

de programas televangélicos e na própria forma de evangelizar. Os neopentecostais, 

denominação que tem aumentado no país, teve um papel muito importante durante a eleição de 

2018, a ponto de antepuserem os próximos quatro anos de governo no país e de auxiliarem na 

agenda conservadora, em termos políticos e neoliberais do presidente eleito. 

A chamada bancada evangélica conquistou muitas cadeiras para o Congresso Nacional 

e para o Senado durante as eleições de 2018, não apenas a presidência. Cada vez mais numerosa, 

hoje equivale a cerca de 20% das cadeiras no Congresso. Em 1994 somavam 21 deputados, 

atualmente são 105 e 15 senadores131. Nem todos os evangélicos pertencem a bancada 

evangélica, mas possuem em comum pautas antidemocráticas: que restringem o direito da 

 
130 << https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/01/13/50percent-dos-brasileiros-sao-catolicos-31percent-

evangelicos-e-10percent-nao-tem-religiao-diz-datafolha.ghtml >>. Acesso em 18 de novembro de 2020.  
131Disponível em: << https://congressoemfoco.uol.com.br/legislativo/veja -quais-deputados-e-senadores-fazem-

parte-da-bancada-evangelica/>> Acesso em 18 de novembro de 2020.  

https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/01/13/50percent-dos-brasileiros-sao-catolicos-31percent-evangelicos-e-10percent-nao-tem-religiao-diz-datafolha.ghtml
https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/01/13/50percent-dos-brasileiros-sao-catolicos-31percent-evangelicos-e-10percent-nao-tem-religiao-diz-datafolha.ghtml
https://congressoemfoco.uol.com.br/legislativo/veja-quais-deputados-e-senadores-fazem-parte-da-bancada-evangelica/
https://congressoemfoco.uol.com.br/legislativo/veja-quais-deputados-e-senadores-fazem-parte-da-bancada-evangelica/
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mulher, ao aborto, por exemplo, aos grupos LGBTQI+, aos negros, aos indígenas, aos pobres 

do país. 

Com o aumento crescente de evangélicos no país, claramente mais políticos desse setor 

religioso farão parte do cenário político: em cidades, governos, nas instituições do país, no 

Congresso e no Senado. Problemas oriundos da mistura entre religião e política serão contínuos 

no Brasil e em países que adotarem tal aproximação. Um dos principais problemas ao envolver 

religião e política no Brasil tem sido a aprovação de determinadas agendas que retrocedam em 

direitos duramente conquistados pelas chamadas minorias, bem como a discriminação para 

outros setores religiosos – principalmente para as religiões de matriz africana. Com nosso 

estudo sobre as teorias da conspiração, foi possível demonstrar que tais teorias estão 

relacionadas com tal agenda conservadora, e até mesmo reacionária, sendo que muitos dos 

neopentecostais acabam por apoiar teorias da conspiração oriundas da NOM e do “globalismo” 

em projetos políticos: escola sem partido e a criminalização do aborto são dois exemplos. 

Em todas as áreas do conhecimento, academicamente ou não, as pessoas passaram a se 

interessar pelo fenômeno do crescimento do número de evangélicos no Brasil, qual a razão de 

tal evento na sociedade brasileira. Nesse particular, o objetivo desta tese é focar não no 

crescimento em si, apesar de abordarmos alguns dos motivos que em nossa pesquisa se 

apresentaram, mas a partir desse crescimento o porquê o acontecimento se coaduna com um 

número cada vez maior de representantes desses grupos na política nacional, quais seus 

objetivos e pautas e por qual razão esse portento culminou com a eleição de Jair Messias 

Bolsonaro. Já estabelecemos que o número de eleitores e apoiadores evangélicos, 

principalmente os de raízes neopentecostais ou terceira onda, não são o único fator para 

explicarmos o resultado dessa eleição, como explicitado no primeiro capítulo desta tese, mas 

um montante de fatores que explicam o resultado positivo para Bolsonaro e destrutivo para o 

Brasil. 

No lançamento do livro A era dos Extremos: o breve século XX – 1919-1991, e em sua 

passagem pelo Brasil, em 15/08/1995, Eric Hobsbawm, concedeu uma série de entrevistas em 

que ele dizia crer que o futuro do Brasil apresentava dois problemas em particular: a questão 

ambiental e a grande desigualdade social. Para o autor, a degradação ambiental apresenta uma  

enorme imigração que consequentemente pode gerar a xenofobia e que a desigualdade social 

poderia causar uma explosão social. Em uma segunda entrevista, em 2001, ele “previu” que a 

instabilidade do país poderia fazer “surgir um candidato que trariam alguns elementos de uma 

onda conservadora e que quem se beneficia de um ambiente assim são políticos reacionários 
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que exacerbam a xenofobia, o racismo, o principalmente o fundamentalismo religioso.”. 

(HOBSBAWM, 2018). 

O autor entende que tais elementos são uma variação de fascismo. No entanto, “não 

seria exatamente um fascismo, mas estaria na mesma família de extrema direita, com 

nacionalismos ou fundamentalismos.”. (HOBSBAWM, 2018). A análise de Hobsbawm se 

tornou real com a eleição presidencial de 2018. Embora exista um discurso nacionalista, o 

programa de governo já deixava claro que numa proposta neoliberal ou ultraliberal, 

nacionalismos não existem. Mas, sim o fundamentalismo religioso, defendido durante o período 

de 2016 a 2018, se aprofundou definitivamente. 

E, as pautas conservadoras, advindas principalmente desse fundamentalismo cristão, se 

colocaram em diversos projetos que já tomavam fôlego antes das eleições: o projeto escola sem 

partido, a criminalização do aborto mesmo aqueles já previstos por lei, o crescimento da 

bancada evangélica, a alfabetização homeschool, entre outras propostas vinculadas a esse setor 

que eleição a eleição crescem no Congresso Nacional e nas Câmaras Estaduais e Municipais. 

Podemos fazer uma relação com o item anterior deste capítulo, no qual concluímos que as 

teorias conspiratórias se formataram e se formatam em Fake News dando ênfase em diversos 

discursos e projetos de Leis. 

 A preocupação dos historiadores, antropólogos, sociólogos, teólogos e uma infinidade 

de áreas das Ciências Humanas, motivou a formação de grupos de estudos. Artigos em 

periódicos científicos, Dissertações e teses foram escritos com o objetivo de compreender tais 

fenômenos e propor uma resposta. Mas, a avalanche econômica e a desigualdade social, bem 

como a falta de comunicação entre os Governos e a população, não foram efetivas para que 

essas massas de trabalhadores possibilitassem entender o sistema econômico no qual vivemos, 

suas contradições e crises, e sua imensa crueldade. Num país que historicamente se busca um 

“pai”, um “salvador”, em que temos a história do Sebastianismo, o líder popular Luiz Inácio 

Lula da Silva tinha que ser substituído e para tanto, a população escolheu Jair Messias 

Bolsonaro.  

Como os estudos acerca da eleição de 2018 estão sendo realizados concomitantemente 

a este, as contribuições serão diversas, talvez repetitivas, mas sem dúvidas: com focos e 

perspectivas distintas que trarão elementos fundamentais para que esse momento histórico 

possa ser explicado, no futuro. Assim, o risco de falhas é calculado e assumido, mas as escolhas 

dos elementos que embasarão esta tese foram refletidas a partir de um olhar para o fenômeno 

social que se vinha estabelecendo no país. É possível que erros que tenhamos cometido até 
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outubro de 2018, seja mais em decorrência de nosso estado emocional (como muitos 

acreditaram que junho de 2013 se tratava de um movimento revolucionário de massas), 

esquecendo, por vezes, os alertas que tínhamos de autores do passado que já passaram por 

processos semelhantes, no caso, Antonio Gramsci, quando exemplifica a questão do movimento 

espontâneo, que citamos no primeiro capítulo. 

Com o objetivo de demonstrarmos que o voto evangélico foi fundamental para a vitória 

de Bolsonaro, neste item analisaremos dois pontos fundamentais: 1) a relação entre política e 

religião: especificamente entre o candidato Jair Bolsonaro com o Pastor Silas Malafaia e com 

o Bispo Edir Macedo; 2) o percentual de votos evangélicos que o candidato da extrema direita 

obteve no primeiro e no segundo turno. 

Dias após a reeleição da Presidenta Dilma Rousseff, Bolsonaro, deputado federal pelo 

Partido Social Cristão (PSC), decidia ser candidato à presidência do Brasil. Segundo matéria 

do G1132, Bolsonaro disse estar sozinho em casa quando tomou a decisão. Vale lembrar que em 

2014, foi eleito o deputado mais bem votado do Rio de Janeiro, acumulando 464,5 mil votos. 

Em reuniões políticas, Bolsonaro já demonstrava sua vontade de ser presidente do Brasil e 

“tentar jogar pra Direita esse país.”.  

 
Qual a cara da direita, que é a minha cara? É a defesa da redução da maioridade 
penal. É uma política de planejamento familiar. É a defesa da família contra o 
kit gay. É a revogação do Estatuto do Desarmamento. É o fim da indústria de 
demarcação de terras indígenas. É o respeito e a valorização das nossas Forças 
Armadas. (BOLSONARO, 2018). 

 

Em 2014 Bolsonaro já era chamado de mito, já destilava ódio contra as minorias sociais 

e já estampava seu projeto neoliberal, com aspectos político-culturais conservadores e 

reacionários de política. Em 2015 sua trajetória já mostrava alguns resultados: a conquista de 

uma militância digital, de apoiadores que o diziam querê-lo como presidente, sua rotina 

estampada nas redes sociais, fazia com que Bolsonaro se alinhasse e militasse para sua 

candidatura. No dia 12 de maio de 2016, enquanto tramitava o Processo de Golpe contra a 

Presidente Dilma Rousseff, o deputado federal, ainda vinculado ao PSC, voou até Israel onde 

foi batizado pelo Pastor Everaldo, Presidente do mesmo Partido. 

 

 
132 << https://g1.globo.com/politica/eleicoes/2018/noticia/2018/10/28/de-capitao-a-presidente-conheca-a-

trajetoria-de-jair-bolsonaro.ghtml >> Acesso em 18 de novembro de 2020. 

https://g1.globo.com/politica/eleicoes/2018/noticia/2018/10/28/de-capitao-a-presidente-conheca-a-trajetoria-de-jair-bolsonaro.ghtml
https://g1.globo.com/politica/eleicoes/2018/noticia/2018/10/28/de-capitao-a-presidente-conheca-a-trajetoria-de-jair-bolsonaro.ghtml
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Figura 12. Mito. 

 

Seu batismo no Rio Jordão133, transmitido nas redes sociais, e por canais religiosos, 

garantiu para o setor evangélico a possibilidade de um presidente evangélico, ou que pelo 

menos iria lutar pela agenda judaico-cristã e pela chamada moralidade nos valores da família. 

Até mesmo entre os cristãos não evangélicos, Bolsonaro conquistou apoio: se mostrava como 

um homem que prioriza Deus e a família. Para Mariano (2018)134, esse feito do deputado 

constituiu uma aproximação simbólica com os neopentecostais, pois mesmo sendo aliado de 

deputados e senadores da bancada evangélica, a transmissão para as redes sociais, para a 

população, foi muito benéfica. 

De fato, concordamos com Mariano (2018) sobre ser um ato simbólico, bem como 

planejado de Bolsonaro. O Deputado que se denominava católico135, e que em inúmeras vezes, 

em vídeos, foi possível ver uma imagem da Nossa Senhora Aparecida na entrada de sua casa, 

no condomínio Vivendas da Barra, dava um passo fundamental para conquistar o voto 

evangélico em seu projeto de eleição para presidente. Mesmo com o batismo, não significava 

que Bolsonaro se tornaria evangélico, mas foi capaz de concluir seu objetivo de aproximação 

com os evangélicos do país. O Mito ia buscando se caracterizar dentro das expectativas de 

 
133 Em 2019, Bolsonaro foi batizado pela terceira vez. No ano em questão fora batizado por Edir Macedo, dono da 

IURD. Ver: << https://www.cbnrecife.com/inaldosampaio/artigo/edir-macedo-batiza-bolsonaro-pela-terceira-

vez>> Acesso em 18 de novembro de 2020.  
134 << https://gauchazh.clicrbs.com.br/politica/eleicoes/noticia/2018/11/novo-batismo-deu-impulso-a-ligacao-de-

bolsonaro-com-os-evangelicos-cjo0m3ed50axn01pi6b3nd76w.html>>. Acesso em 18 de novembro de 2020. 
135 Alexandre (2020, p.35) observa que Jair Bolsonaro, “declarado católico romano” realizou “contato pessoal com 

o universo evangélico no final de 2007, quando começou a namorar Michelle de Paula.”. Em 2008,  após o 

casamento civil, Michelle começou a frequentar a igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo, do pastor Malafaia, 

que se “apresenta como um defensor da fé cristã, dos princípios e valores éticos, morais e espirituais da igreja 

evangélica.”. Vale lembrar que em 2013 Malafaia celebrou o casamento religioso entre os dois. 

https://www.cbnrecife.com/inaldosampaio/artigo/edir-macedo-batiza-bolsonaro-pela-terceira-vez
https://www.cbnrecife.com/inaldosampaio/artigo/edir-macedo-batiza-bolsonaro-pela-terceira-vez
https://gauchazh.clicrbs.com.br/politica/eleicoes/noticia/2018/11/novo-batismo-deu-impulso-a-ligacao-de-bolsonaro-com-os-evangelicos-cjo0m3ed50axn01pi6b3nd76w.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/politica/eleicoes/noticia/2018/11/novo-batismo-deu-impulso-a-ligacao-de-bolsonaro-com-os-evangelicos-cjo0m3ed50axn01pi6b3nd76w.html
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diversos campos dos eleitores brasileiros, mas sempre com a tendência a se ligar às lideranças 

religiosas que tinham a mesma ideologia religiosa, o fundamentalismo cristão. 

No mundo ocidental, a ideologia capitalista é fundamentada junto com um sistema de 

valores e normas que determinam a vida social. A concepção marxista do conceito de ideologia, 

definição que utilizaremos nesta tese, parte da análise de István Mészàros (2004), em O poder 

da ideologia. Mèszáros compreende que “em nossas sociedades tudo está ‘impregnado de 

ideologia’, quer a percebamos, quer não.”. Em nosso sistema político e econômico, o 

capitalismo, o sistema ideológico que é “socialmente estabelecido e dominante funciona de 

modo a apresentar – ou desvirtuar – suas próprias regras de seletividade”, de “preconceito, 

discriminação e até distorção sistemática como ‘normalidade’, ‘objetividade’ e ‘imparcialidade 

científica’”. (MÈSZÁROS, 2004, p.57). 

Nas eleições de 2018 foi possível observar um fenômeno ideológico religioso, mas 

contraditório ao amor ao próximo e sim, de discursos de ódios, de criação de inimigos internos, 

de distorção da realidade para que se crie um cenário em que a população necessita de um líder 

e de um Salvador136. Muitas vezes fundamentalista e conspiracionista, mas que acima de tudo 

está relacionado com a teologia da prosperidade e com o individualismo liberal, os apoiadores 

de Bolsonaro, como demonstrado no item anterior deste capítulo, se apegaram a tal discurso e 

foram capazes de eleger sua maior liderança representativa. 

O livro E a verdade os libertará: Reflexões sobre religião, política e bolsonarismo faz 

uma abordagem importante ao comentar sobre uma pesquisa realizada pela BBC Brasil em que 

foram analisados 1.540 discursos feitos por Bolsonaro, entre 1991 e 2018, na Câmara dos 

Deputados. Sobre os primeiros anos foi notado que seu discurso abrangia os militares, pensões, 

forças armadas e salários. Nos anos seguintes, enquanto “encarnava o representante do 

antipetismo, um defensor da família heteronormativa, um soldado da linha de frente contra o 

“marxismo cultural” e “um verdadeiro aliado dos evangélicos em sua guerra contra o mundo”, 

foi observado que seu discurso havia sido modificado. As mais numerosas falas foram sobre os 

gays, Cuba, tortura, PT. Tais palavras “saltaram de 41 ocorrências no primeiro mandato para 

297 no último.”. (ALEXANDRE, 2020 pp.34-37). 

Além da mudança de fala do presidenciável, o batismo no rio Jordão o fez aproximar-

se de uma corrente que seria necessário ser somada ao número de apoiadores e fazer com que 

 
136 Por essa razão entendemos que é necessário definir o que é evangélico, dentro da academia, seja na 

antropologia, teologia ou ciência da religião para definição do termo. Já que evan gélicos seriam aqueles que estão 

vinculados aos quatro evangelhos que compõem o Novo Testamento e os membros das Igrejas Neopentecostais 

usam os argumentos do Antigo Testamento/Velho testamento para embasar seu ódio e a eliminação “do outro” 

que não comungue de suas crenças. 
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sua base de sustentação fosse ampliada. Almeida (2019, p.207) aponta que foi a primeira vez, 

durante o processo eleitoral de 2018, desde a redemocratização que o debate da religião foi 

fortemente central. As igrejas neopentecostais muito auxiliaram na ideia de iniciativa privada e 

de esforço individual, ressaltadas pela teologia da prosperidade e próprias do neoliberalismo, 

fato que reforçou a base de apoio de Bolsonaro, tanto em termos de votos, como das figuras 

religiosas que o apoiaram. “Em grande medida, esse entendimento do esforço individual tem 

uma afinidade de sentido com a orientação da Teologia da Prosperidade dos neopentecostais, 

que se expande pelo meio evangélico e além dele”, pois se trata de “estimular a postura 

empreendedora com o objetivo não só de sobrevivência financeira, mas de acúmulo material e 

mobilidade social.”. Para tanto, o discurso religioso e o conspiratório, acabam interferindo na 

política enquanto ética econômica, bem como desfavorecendo políticas identitárias e que 

auxiliam as populações mais pobres. 

 

 
Figura 13. Olavo de Carvalho e Padre Paulo Ricardo (à esquerda). 

Figura 14. Pastor Claudio Duarte (à direita)137. 

 

Os dois exemplos acima são apenas de dois famosos com grande influência, mas a partir 

deles, em todo o país, igrejas, templos e congregações dedicaram seu tempo para falar de 

política em vez de religião. No cenário nacional, nas redes sociais e no Whatsapp, foram meses 

de enorme campanha e compartilhamento de notícias falsas138 A campanha da extrema direita 

fez uma utilização muito bem-sucedida dos instrumentos de aplicativos e redes sociais online 

com a divulgação de Fake News e teorias conspiratórias. O objetivo foi o de deslegitimar lutas 

que vinham ganhando espaço: feministas, LGBTQI+, dos pretos, favelados. Por mais que 

 
137 Ambos religiosos, o Padre Paulo Ricardo e o Pastor Cláudio Duarte, são apoiadores de Bolsonaro e pró-

armamentismo. 
138 Silva & Silva (2019, p.46), chamam atenção para o ano de 2011 quando Malafaia e Bolsonaro “pressionavam 

o Congresso contra “kits gays” com petições impulsionadas pelo Twitter.”. 
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tenham diferenças nos setores pentecostais, dentre os teóricos da conspiração, cristãos 

fundamentalistas e neopentecostais, essas lideranças colocaram suas divergências de lado com 

vistas a retomar um processo reacionário139.  

Até o ano de 2013 não havia uma união dos “ultraconservadores católicos brasileiros” 

em redes sociais. Suas relações eram regionalizadas nas Igrejas em que os padres optavam por 

missas e encontros dos grupos ligados a corrente da Renovação Carismática. Assim sendo, não 

havia uma discussão ampla das ideias difundidas pelos adeptos desse movimento. No entanto, 

a partir desse ano as coisas mudam a partir da visita ao Brasil do espanhol Ignacio Arsuaga, 

criador da Hazte Oir. Essa associação foi fundada com objetivo de defender os “valores da 

família natural”.  Era um momento em que no Brasil, passava-se a criminalizar o aborto, 

inclusive para os casos previstos em lei: estupro e fetos com anencefalia. A missão de Arsuaga 

era ensinar os brasileiros a montar uma unidade entre os católicos defensores de tais valores. 

Por essa ocasião a associação de Ignacio tinha aumentado e se tornado na CitizenGo, com 

objetivo de ampliar mundialmente essa agenda religiosa. 

A partir das pessoas que estavam nas ruas em 2013 e que não se identificavam 

ideologicamente com nenhuma corrente, esses personagens passaram a tentar unir essas pessoas 

para combater “a guerra cultural”. Os documentos dessa organização foram disponibilizados 

pelo site The Intercept Brasil, em matéria publicada em 18 de agosto de 2021, pelo jornalista 

Leandro Demori. 

 

Figura 15. Ignacio Arsuaga. 

 
139Para fins desta tese usarei o termo reacionário e não conservador. Ambos também serão brevemente explicados 

nos apêndices. 
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Porque esse assunto interessa nesta tese? Porque faz a ligação com um dos líderes do 

Escritório do Ódio, Allan dos Santos, investigado pela CPMI das Fake News. 

Como às vezes, a vida imita a arte, como no conto distópico O conto de Aia, de Margaret  

Atwood, o casal Felipe Nery e Renata Gusson Angelune Martins o casal criou o site 

www.biopolitica.com.br com objetivo de unir os defensores da família heteronormativa. 

Após a saída de Ignacio do Brasil, ficou a cargo do Padre José Eduardo, de uma Igreja 

localizada em Osasco, passar a ministrar cursos contra a chamada “guerra cultural”. A Hazte 

Oir foi criada em 2001 e a partir de então Arsuaga começou influenciar efetivamente os 

católicos espanhóis e passou construir pontes com o Vaticano, com sua caminhada que ficou 

conhecida no Brasil como “pró vida”. Antes da chegada ao Brasil, já consta dos documentos 

conseguidos por Demori referências ao Kit Gay, em 2013, no site para acesso aos argentinos. 

Isso demonstra a relação entre as ideias difundidas pelo espanhol na campanha de Bolsonaro.  

Da matéria do Intercept consta as imagens já postadas nesta tese do Padre Paulo Ricardo, 

olavista de primeira ordem e um dos mais influentes líderes da Renovação carismática no Brasil 

e da TV Canção Nova. 

Allan dos Santos foi seminarista tutorado pelo Padre Paulo Ricardo conforme consta da 

imagem abaixo. 

 

Figura 16. Grupo cristão fundamentalista. 

 

Segundo a matéria do site The Intercept, não há nos documentos do wikileaks a lista dos 

participantes do treinamento de Ignacio Arsuaga no Brasil, mas, segundo a matéria divulgada 

http://www.biopolitica.com.br/
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pelo jornal, o curso mostrou como seria lucrativo unir as pessoas em torno desses ideais 

extremistas 

 

Uma tabela que está no acervo da Wikileaks mostra que, em apenas nove 
meses, de dezembro de 2013 a setembro de 2014, a CitizenGo levantou 530 
mil euros apenas enviando e-mails para uma base de destinatários de língua 
portuguesa. A lista, que começou com 2.302 inscritos, teria, ao final daquele 
período, 239.528 pessoas. Entre os títulos dos e-mails estavam “A você, que 
é um ‘reacionário estúpido’…” e “Se (nós) não fizermos algo, vão matá-la…”. 
(THE INTERCEPT BRASIL, 2021, np) 

 

Esse é mais um elo da corrente dos fundamentalistas cristãos (católicos 

ultraconservadores e neopentecostais fundamentalistas) que estão sendo revelados. Não há 

dúvidas que após o término do Inquérito aberto pelo Ministro Alexandre de Moares, muita coisa 

ainda será trazida à tona e corroborara ainda mais o que já estamos explicitando nesta tese. 

Se a partir de 2013 dava início ao grupo de ultraconservadores católicos, no ano de 2017, 

Jair Bolsonaro já conversava com o Pastor Silas Malafaia sobre um possível apoio para sua 

candidatura presidenciável de 2018. O objetivo foi formar uma aliança para as eleições: o voto 

evangélico pertenceria ao candidato da extrema direta. Em entrevista, Bolsonaro afirmou: “fiz 

uma amizade com o Malafaia de dez anos para cá. Acho um cara excepcional. O segmento 

evangélico está de olho na presidência em 2018 e fico feliz em estar no radar deles.”. 

(BOLSONARO, 2017) 140. 

Para Malafaia (2018) 141, seu apoio à Bolsonaro ocorreu principalmente devido o apoio 

de Bolsonaro a uma possível mudança da embaixada brasileira de Tel-Aviv para Jerusalém, 

considerado “um gesto de reconhecimento de que a cidade sagrada é a capital do Estado de 

Israel”, promessa de campanha de Bolsonaro que o fez conquistar mais votos no Rio de Janeiro, 

devido o apoio do prefeito Crivella (sobrinho do dono da IURD) e de seu tio, Edir Macedo. 

No dia 29 de outubro, Edir Macedo142, essencial para a vitória de Bolsonaro em 2018, 

declarava apoio nas redes sociais ao candidato da extrema direita. Durante o primeiro turno, o 

 
140 << https://extra.globo.com/noticias/brasil/bolsonaro-revela-que-ja-conversa-com-pastor-silas-malafaia-sobre-

apoio-em-2018-20721954.html  >>. Acesso em 16 de novembro de 2020. 
141<< https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,malafaia -vincula-apoio-de-evangelicos-a-bolsonaro-com-

aproximacao-a-israel,70002661980>> Acesso em 16 de novembro de 2020.  
142 O dono da IURD já declarou apoio para diversos candidatos, inclusive Lula e Dilma. Interessante notar que 

Macedo sempre se coloca do lado vencedor. Bolsonaro já demonstrava ser o lado vencedor nas pesquisas de 

intenções de voto, além de ter uma agenda neoliberal e conservadora. Para maior aprofundamento sobre a vida de 

Edir Macedo ver: NASCIMENTO, Gilberto. O reino: a história de Edir Macedo e uma radiografia da Igreja 

Universal. São Paulo: Companhia das letras, 2019. Ver: 

<https://noticias.uol.com.br/politica/eleicoes/2018/noticias/agencia-estado/2018/09/30/edir-macedo-declara-

apoio-a-bolsonaro.htm>>. Acesso em 16 de novembro de 2020.  

https://extra.globo.com/noticias/brasil/bolsonaro-revela-que-ja-conversa-com-pastor-silas-malafaia-sobre-apoio-em-2018-20721954.html
https://extra.globo.com/noticias/brasil/bolsonaro-revela-que-ja-conversa-com-pastor-silas-malafaia-sobre-apoio-em-2018-20721954.html
https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,malafaia-vincula-apoio-de-evangelicos-a-bolsonaro-com-aproximacao-a-israel,70002661980
https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,malafaia-vincula-apoio-de-evangelicos-a-bolsonaro-com-aproximacao-a-israel,70002661980
https://noticias.uol.com.br/politica/eleicoes/2018/noticias/agencia-estado/2018/09/30/edir-macedo-declara-apoio-a-bolsonaro.htm
https://noticias.uol.com.br/politica/eleicoes/2018/noticias/agencia-estado/2018/09/30/edir-macedo-declara-apoio-a-bolsonaro.htm
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Partido Republicado Brasileiro (PRB), atual Republicanos, manifestava interesse pela 

candidatura de Geraldo Alckmin (PSDB), mas no segundo turno escolheu Bolsonaro como 

presidente. O apoio de Macedo garantiria a Bolsonaro um lugar na TV Record, além de mais 

votos neopentecostais devido a agenda de apoio a comunidade judaica, simbologia adotada pela 

IURD e pelo candidato (a partir de 2016 durante seu batismo em Israel). 

Um dos benefícios para Bolsonaro foi ganhar tempo de televisão para fazer sua 

campanha, tendo sua imagem “suavizada” e sem muitos questionamentos, caso fosse o caso de 

ir aos debates com outros candidatos. Na Record foi realizada uma entrevista com cerca de 30 

minutos e com 13 pontos na audiência. Na semana em questão, próxima ao segundo turno, o 

apoio de Bolsonaro subiu consideravelmente com 48% das intenções de votos por 

evangélicos143.   

Após dois dias do apoio declarado de Macedo, o pastor José Wellington Bezerra, 

também presidente da maior congregação evangélica do Brasil, a Assembleia de Deus, declarou 

apoiar o candidato: “de todos os candidatos, o único que fala o idioma do evangélico é 

Bolsonaro. Não podemos deixar a esquerda voltar ao poder.”. (BEZERRA, 2018). 144  

 
Vários líderes evangélicos midiáticos e pastores-deputados também 
manifestaram seu apoio a Bolsonaro, estabelecendo desta forma uma 
significativa rede de referência, mas que também possui amplo alcance por 
intermédio de suas empresas de comunicação e suas redes sociais. Também 
compartilham deste discurso – que se fundamenta em um conteúdo 
conservador e moral – uma série de grupos que ocupam a sociedade civil, 
alimentados por uma estrutura de disseminação de peças de campanha, que 
além do uso da tecnologia também possuem a organicidade de organizações 
centenárias reunindo tanto as cristãs, como também a Maçonaria e círculos 
militares. A estes somam-se movimentos recentes com forte atuação nas redes 
sociais que eclodiram nas manifestações públicas multitudinárias de 2013. 
Temos aqui uma interessante união de uma ampla diversidade de lógicas e 
práticas que estão presentes de forma orgânica e disseminada na sociedade, 
movimentos instituídos, movimentos sociais e instituições que convergiram 
em torno de um nome, aglutinadas fundamentalmente por um discurso que 
envolve pitadas de messianismo, a afirmação da violência como solução e a 
negação da diversidade, numa reatualização do mito da democracia racial. 
(FONSECA, 2018).145 

 
143 <<https://brasil.elpais.com/brasil/2018/10/05/politica/1538709789_434443.html>> Acesso em 17 de 

novembro de 2020. 
144<< https://epoca.globo.com/como-bolsonaro-se-tornou-candidato-dos-evangelicos-23126650>> Acesso em 17 

de novembro de 2020.  
145 <<https://www.redebrasilatual.com.br/blogs/blog-na-rede/2018/10/pode-o-voto-evangelico-decidir-estas-

eleicoes/>>. Acesso em 17 de novembro de 2020.  

https://brasil.elpais.com/brasil/2018/10/05/politica/1538709789_434443.html
https://epoca.globo.com/como-bolsonaro-se-tornou-candidato-dos-evangelicos-23126650
https://www.redebrasilatual.com.br/blogs/blog-na-rede/2018/10/pode-o-voto-evangelico-decidir-estas-eleicoes/
https://www.redebrasilatual.com.br/blogs/blog-na-rede/2018/10/pode-o-voto-evangelico-decidir-estas-eleicoes/
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Esse setor religioso, em termos de fiéis, como também das grandes lideranças religiosas, 

tem como prioridade a “pauta conservadora”146. Não à toa que Bolsonaro conquistou tantos 

votos que Haddad não conseguiu. O PT, Lula e Haddad foram colocados como agentes de 

pautas humanistas, mais igualitárias e dos direitos humanos, enquanto Bolsonaro utilizava-se 

do discurso contrário que agradava tais lideranças e fiéis. Estava/está em jogo um Brasil 

religioso, que prioriza a família, a propriedade, a bíblia e Deus.  

Em encontro estratégico para a conquista de eleitores, Bolsonaro considerou tudo que 

fosse da direita, conservador e até mesmo reacionário. Encontrou abrigo e apoio em outras 

vertentes neopentecostais e em católicos da renovação carismática, além de parte da classe 

média, kardecistas e conspiracionistas. Com um olhar superficial para a questão, poderíamos 

concluir que foi apenas com cultos na televisão, ao vivo ou no Youtube, que Bolsonaro 

conquistou tantos votos de eleitores neopentecostais. Mas, compreendemos que tal vitória 

dependeu também das lideranças neopentecostais do país e não apenas dos fiéis. Para tanto, de 

propostas com um cenário mais amplo: do projeto neoliberal de Bolsonaro, das propostas 

fundamentadas nos valores da família, de Deus e da propriedade. 

Esses líderes evangélicos que mostramos neste capítulo são homens brancos e 

milionários, bastante diferente dos fiéis que vivem com cerca de 2 salários mínimos. Ou seja, o 

espaço que Bolsonaro conquistou, por meio de sua aliança estratégica com lideranças religiosas, 

e que se tornou visível para os fiéis, foi essencial para seu aumento de votos evangélicos. Vimos, 

portanto, que com base em seus discursos e plano de governo, conquistou o apoio de lideranças 

religiosas, não apenas de Silas Malafaia e de Edir Macedo, mas de evangélicos pentecostais e 

neopentecostais de diversas igrejas.  Para tanto, a principal questão que guiou sua candidatura 

e vitória estão relacionados com seu discurso anticorrupção, anti-PT, homofóbico, racista, 

machista, mas sem perder de vista seu alinhamento econômico com a teologia da prosperidade, 

consequentemente, com o neoliberalismo. É possível observar que muitos católicos também 

votaram em Bolsonaro, assim como pessoas que pertencem a outras religiões. Contudo, o voto 

evangélico foi fundamental e decisivo para a vitória da extrema direita no Brasil, uma diferença 

de 11 milhões de votos evangélicos entre Bolsonaro e Haddad, representando os anos de 

construção e de ativismo político desse setor. 

 

 
146 Pauta conservadora ou reacionária? Já que o objetivo não é conservar o que está atualmente vigente, mas trazer 

de volta pautas que já foram discutidas e aceitas por boa parte da sociedade. Um exemplo mais claro do que a 

mídia mostra que é a perseguição a negros, índios e lgbts são as pautas colocadas pela Ministra Damares Alves 

como o ensino domiciliar, a  volta da mulher a apenas o trabalho doméstico, a submissão da esposa ao marido.  
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Figura 17. Bolsonaro e Macedo. 

 

  Portanto, observamos que as ideias de Macedo no livro Plano de Poder: Deus, os 

cristãos e a política, publicado em 2008, começaram a florescer dez anos depois. A 

representação política neopentecostal no Brasil tem sido gigantesca, principalmente com a 

vitória de Bolsonaro. De uma forma muito semelhante ao que Macedo escreveu, vemos um 

plano de poder (que nada modifica o capitalismo, a não ser seu desenvolvimento) conservador 

e neopentecostal em curso no Brasil: realizado por pastores e lideranças religiosas 

neopentecostais que não estão apenas dentro de suas igrejas, mas principalmente apoiando 

candidatos de direita e de extrema direita. Vemos que tal voto favoreceu o político, mas além 

de ser um voto quantitativo representa algo que nos chama atenção: a agenda conservadora que 

estará em pauta durante os próximos anos no Brasil.  

 

2.5.: Evangélicos ligados a Teologia da Prosperidade e Católicos da Renovação 

Carismática dois grupos contra a Nova Ordem Mundial ou “tudo isso que está aí”. 

 

Em 2018, o candidato da direita brasileira, Jair Bolsonaro, seguiu linha de discurso e 

posicionamento ideológico semelhante ao do então candidato à presidência dos EUA, Donald 

Trump147. Podemos afirmar que “o poder político foi entregue a homens que dizem coisas até 

então inadmissíveis”, mas que lhes garantiram as vitórias presidenciais em seus países, “não 

apesar de declarações como essas” e sim “em função delas.”. “Nos Estados Unidos, o candidato 

 
147 No momento de escrita deste item, no mês de novembro, John Biden (do Partido Democrata) foi eleito 

Presidente dos Estados Unidos. << https://oglobo.globo.com/mundo/imprensa -americana-projeta-vitoria-de-

biden-na-georgia-arizona-democrata-iguala-numeros-de-trump-em-2016-24743803>> ; << 

<<https://brasil.elpais.com/internacional/2020-11-07/biden-50-anos-caminhando-para-chegar-a-casa-

branca.html>> Acesso em 13 de novembro de 2020. 

https://oglobo.globo.com/mundo/imprensa-americana-projeta-vitoria-de-biden-na-georgia-arizona-democrata-iguala-numeros-de-trump-em-2016-24743803
https://oglobo.globo.com/mundo/imprensa-americana-projeta-vitoria-de-biden-na-georgia-arizona-democrata-iguala-numeros-de-trump-em-2016-24743803
https://brasil.elpais.com/internacional/2020-11-07/biden-50-anos-caminhando-para-chegar-a-casa-branca.html
https://brasil.elpais.com/internacional/2020-11-07/biden-50-anos-caminhando-para-chegar-a-casa-branca.html
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a presidente diz que uma minoria étnica é formada por estupradores. No Brasil, seu equivalente 

tropical recomenda dar umas porradas no filho que estiver ficando “assim, meio gayzinho”. 

(METEORO BRASIL, 2019, p.13). 

O livro Tudo o que você precisou desaprender para virar um idiota (2019) retrata em 

24 capítulos, 24 teorias conspiratórias “popularmente” conhecidas entre os eleitores de Jair 

Bolsonaro. Algumas teorias da conspiração que criticamente o livro aborda são: “globalismo”; 

religião biônica enquanto dominação à moral judaico-cristã; o “gramscismo cultural”; direitos 

humanos enquanto dominação global; politicamente correto; Obama enquanto um não agente 

da KGB; a Lei Rouanet; questões sobre vacinas, entre tantas falas, que não são apenas discursos, 

pois contém uma visão de mundo que foram presentes em discursos tanto dos eleitores de 

Bolsonaro, como do próprio candidato. 

 

 

Figura 18. Imagem originária da Matéria de 11/04/2017 intitulada  

Nota de dólar tem relação com Illuminati e maçonaria?148 

 

Entendemos que essas várias teorias conspiratórias são oriundas das principais e 

atualmente mais comentadas nas mídias digitais: a Nova Ordem Mundial (NOM) e o 

globalismo. Essa questão é abordada nesta tese pois aparece constantemente nos grupos de 

apoiadores de Jair Bolsonaro, como ferramenta de engajamento. 

Toda teoria da conspiração é uma questão de fé e não de fato, sendo que, envolver-se 

em debates repletos de negações sumárias, pode se tornar impossível refutá-la. Os argumentos 

científicos, teórico-metodológicos, e embasados na ciência são “sumariamente destruídos, 

refutados, pisoteados, violentamente”, justamente para que “nenhuma teoria seja refutada”, pois 

 
148 Disponível em <<https://economia.uol.com.br/listas/maconaria-e-obsessao-com-o-13-entenda-os-simbolos-na-nota-de-

us-1.htm?>> Acesso em 13 de novembro de 2020. 

https://economia.uol.com.br/listas/maconaria-e-obsessao-com-o-13-entenda-os-simbolos-na-nota-de-us-1.htm
https://economia.uol.com.br/listas/maconaria-e-obsessao-com-o-13-entenda-os-simbolos-na-nota-de-us-1.htm
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os conspiracionistas entendem que se trata de um “esquema 

acadêmico/econômico/político/religioso de domínio e doutrinação.”. (METEORO BRASIL 

apud BARKUN, 2019, p.49). 

Entendemos que “algumas teorias conspiratórias são muito mais nocivas do que 

parecem, especialmente quando alimentam ódios e medos e embasam políticas públicas.”. 

(METEORO BRASIL, 2019, p.46). Sabendo disso, somado com o fato de que toda teoria da 

conspiração é irrefutável, nosso objetivo não é refutá-la, mas trazer o debate sobre a Nova 

Ordem Mundial à tona para demonstrar como há relação com a vitória de Bolsonaro, 

especificamente com o voto cristão fundamentalista. 

As teorias da conspiração são divididas em três, segundo o cientista político Michael 

Barkun. A primeira, denominada de “teorias conspiratórias de eventos”, “lida apenas com um 

único fato ou com um conjunto limitado deles.”. Por sua vez, ela preenche “as lacunas da 

realidade que não são acessíveis ao cidadão comum, seja por desconhecimento ou por 

alienação.”. A segunda, denominada como “teorias conspiratórias sistemáticas”, entende que 

há uma “entidade fictícia” que controla um país, uma região ou o mundo. A terceira, 

“superteorias conspiratórias”, muito se assemelha com a Nova Ordem Mundial ou com o 

globalismo. Ela acomoda “de maneira satisfatória todos esses elementos” que envolvem a 

dominação e o do planeta, bem como “poderes para estabelecer um governo comunista global.”. 

(METEORO BRASIL, 2019, p.47). 

A partir de 1980, houve um crescimento exacerbado dessas teorias, sobretudo “dentro 

dos círculos perenialistas149 da extrema direita norte-americana.”. (METEORO BRASIL, 2019, 

p.48). O “globalismo” e a Nova Ordem Mundial, o “gramscismo cultural” e a “ditadura 

gayzista”, além de outras tantas, encontraram abrigo em nosso país. Conforme expõe Machado, 

 
A teoria conspiratória, que se torna ideologia para a extrema-direita brasileira, 
atualiza Gramsci de uma maneira equivocada, pois coloca o Brasil como se 
vivesse uma guerra cultural contra a esquerda petista. Bolsonaro surge como 
o líder carismático, do politicamente incorreto, guiado por Deus e por seu 
Guru, se tornando o salvador do país: o mito. (MACHADO, 2020, p.69). 

 

Notamos que tais teorias conspiratórias possuem um inimigo externo já criado no 

imaginário social da nossa sociedade: o comunismo, e tudo que acreditam estar relacionado a 

 
149 É válido ressaltar que assim como a teologia da prosperidade foi importada dos EUA, as teorias 

conspiracionistas também surgem da importação norte-americana. “O perenialismo é uma escola filosófica nascida 

na primeira metade do século XX que sobreviveu, quase sempre, à margem da academia. Misturando misticismo 

e um desejo de voltar a uma fabulação mágica do passado, os membros do perenialismo acreditam em uma verdade 

absoluta inerente às tradições e religiões antigas.”. (METEORO BRASIL, 2019, p.48). 
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ele: o aborto, o uso de drogas, questões de gênero, de direitos humanos, questões ambientais 

etc. No Brasil, os conspiracionistas conquistaram e conquistam cada vez mais espaços nas redes 

sociais e nas mídias digitais150, mas também na política interna e externa.151. 

A guerra contra o globalismo foi uma das pautas que o candidato Jair Bolsonaro 

levantou durante as eleições de 2018. Oriunda dos “obscuros círculos conspiratórios nos 

Estados Unidos do século XX”, no Brasil, passou a ser levada a sério durante o processo 

eleitoral por inúmeros eleitores do candidato. Por mais que o “globalismo” possa ser 

considerado antigo, em nosso país foi feito um esforço, inclusive por Olavo de Carvalho, para 

sua atualização e adaptação em nossa sociedade. Atualmente é entendida como se o mundo 

fosse dividido em três blocos diversos: um bloco eurasiano, um bloco ocidental e um islâmico, 

de maneira a formar os principais poderes e domínios: econômicos, político-militar e religioso. 

Claramente que o discurso do “globalismo” possui uma análise simplista e reducionista 

da geopolítica e da realidade, principalmente por se tratar de um mundo complexo, com várias 

nações, culturas, políticas, economias e religiões tão divergentes entre si. Ainda assim, são 

vários os adeptos que se constituem em torno do que dizem ser a ameaça à ordem vigente, à 

democracia, à moral e aos bons costumes da família, da pátria e da propriedade. A questão é 

que “o mundo é variado demais, complexo demais” (CHOMSKY, 2020, p.07) para que seja 

possível ter um complô, financiado por capitalistas milionários (os metacapitalistas), que 

desejam construir a ditadura do proletariado (METEORO BRASIL, 2019, p.55-56) – além de 

ser uma imensa contradição de classe que grandes capitalistas desejem e financiem um governo 

do povo.   

A Nova Ordem Mundial, muito semelhante com o “globalismo”, é o que definimos 

como a “mãe” das teorias conspiratórias. De moral cristã, se fundamenta no fictício fato de 

 
150 São vários os canais no YouTube que tratam sobre a temática (na maioria dos vídeos Olavo de Carvalho é o 

palestrante principal: <<https://www.youtube.com/watch?v=CkgQhnApLow&feature=youtu.be>>; 

<https://www.youtube.com/watch?v=yAw-ZId77tM&feature=youtu.be >>;   

<https://www.youtube.com/watch?v=FkUwnUUF3EQ&feature=youtu.be>>; 

<https://www.youtube.com/watch?v=AAAb6dukh2c&feature=youtu.be >>; << 

<<https://www.youtube.com/watch?v=ysOJz2LOseY&feature=youtu.be>> 

<<https://www.youtube.com/watch?v=8mEAHknwtwE&feature=youtu.be>> 

<< https://www.youtube.com/watch?v=HPflq4gbMVQ&feature=youtu.be>>  

<<https://www.youtube.com/watch?v=IG_MFJkiJM8&feature=youtu.be>> 

<<https://www.youtube.com/watch?v=vu7NqBfGyCg&feature=youtu.be>>. Acesso em 15/11/2020. 
151 O dia 22 de abril de 2020 ficou muito famoso no Brasil devido um vídeo do Presidente Bolsonaro e seus 

ministros durante uma reunião. O chanceler Ernesto Araújo, Ministro das Relações Exteriores, fez diversas críticas 

aos chineses e diz que “Eu tô cada vez mais convencido de que o Brasil tem hoje as condições, tem a oportu nidade 

de se sentar na mesa de quatro, cinco, seis países que vão definir a  nova ordem mundial.”. (ARAÚJO, 2020). 

Retirado de <https://noticias.uol.com.br/colunas/jamil-chade/2020/05/22/em-reuniao-chanceler-tece-criticas-aos-

chineses.htm>> Para acesso ao vídeo: << https://www.youtube.com/watch?v=lrLpBWo80fU>>. Acessados em 

15/11/2020. 

https://www.youtube.com/watch?v=CkgQhnApLow&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=yAw-ZId77tM&feature=youtu.be%20
https://www.youtube.com/watch?v=FkUwnUUF3EQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=AAAb6dukh2c&feature=youtu.be%20
https://www.youtube.com/watch?v=ysOJz2LOseY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=8mEAHknwtwE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=HPflq4gbMVQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=IG_MFJkiJM8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=vu7NqBfGyCg&feature=youtu.be
https://noticias.uol.com.br/colunas/jamil-chade/2020/05/22/em-reuniao-chanceler-tece-criticas-aos-chineses.htm
https://noticias.uol.com.br/colunas/jamil-chade/2020/05/22/em-reuniao-chanceler-tece-criticas-aos-chineses.htm
https://www.youtube.com/watch?v=lrLpBWo80fU
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haver uma religião universal e um poder global que influencie as relações exteriores entre países 

e toda a cultura, educação, política e economia do planeta. Compreendem que existe uma 

religião universal (ou controle universal) que pregam diversos e novos paradigmas religiosos 

que são capazes de formular uma nova era social. 

Entendem que na década de 90 através de Conferências Internacionais, a ONU elaborou 

um projeto mundial, ditatorial, no intuito de implantar uma verdade única e universal a qualquer 

questão que o homem passasse a ter. (SILVA, 2015, p. 61). 

De moral fundamentalista cristã, os conspiracionistas152 defendem que desde os anos de 

1990 está em curso “um sistema de valores” que são únicos e que entram em choque “com o 

credo religioso ao aceitar determinadas atitudes do homem como, por exemplo, a liberação do 

aborto, que é um atentado à vida e não aceito pela fé cristã.”. (SILVA, 2015, p.61). 

No site da Canção Nova, há uma matéria de novembro de 2015 que nos chama atenção 

para compreender a relação da NOM com a igreja católica brasileira. A chamada do texto é: 

Em suas aparições, Nossa Senhora nos chama a atenção para fatos que evidenciam a Nova 

Ordem Mundial.153 O texto descreve que em diversas aparições Nossa Senhora falou e fala 

sobre os “grandes perigos para a humanidade, que hoje são mais que iminentes com o 

surgimento da Nova Ordem Mundial.”. A fundamentação é bíblica e carece de análise 

científica. Entre os autores utilizados para a escrita do texto, prevalecem os padres, com exceção 

de Olavo de Carvalho e de Robin de Rutter. Vejamos alguns deles: Monsenhor Juan Claudio 

Sanahuja, com o livro Poder Global e Religião Universal; Olavo de Carvalho, com o livro A 

Nova Era e a Revolução Cultural154; Padre Paulo Ricardo, administrador de diversos cursos 

(disponíveis no YouTube) sobre marxismo cultural, globalismo, NOM, entre tantas teorias da 

conspiração. 

Na perspectiva da Canção Nova, existe uma profecia de um Santo capaz de fazer com 

que todos compreendam as profecias de Nossa Senhora sobre a NOM. Sendo a NOM 

 
152 Nesse caso, católicos fundamentalistas, mas observamos durante a pesquisa que esses possuem discursos 

semelhantes com os neopentecostais estudados no item anterior deste capítulo, principalmente Silas Malafaia e 

Edir Macedo, além de Olavo de Carvalho, pseudo-filósofo já pontuado no primeiro capítulo desta tese.  
153 Ver <<https://blog.cancaonova.com/tododemaria/nossa -senhora-e-a-nova-ordem-mundial/>>. Acesso em 16 

de novembro de 2020. 
154 No livro em questão de Olavo de Carvalho, tal passagem nos chama atenção e o coloca em consonância com o 

discurso conspiratório da NOM. “Nasce, por outro lado, da ilusão de que o comunismo está morto. É um excesso 

de ingenuidade — ou, talvez, medo de ter medo — supor que o fracasso do comunismo no Leste europeu liquidou 

de vez as ambições dos comunistas em toda parte (...) Permitir que o PT realize seus planos de “democracia 

popular”, sob o pretexto de que o comunismo é um cavalo mo rto, é arriscar-se a um coice que provará a vitalidade 

do defunto. (CARVALHO, 2014, p.171).”. 

https://blog.cancaonova.com/tododemaria/nossa-senhora-e-a-nova-ordem-mundial/
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fundamentada em três grupos, os “mulçumanos ou islâmicos” surgem como um dos grupos a 

ser combatido por oferecer perigo à igreja católica:  

 
o islamismo, o comunismo e o Bilderberg155, são os agentes que estão 
instaurando uma Nova Ordem Mundial. Muitos dizem que o que estamos 
dizendo é “teoria da conspiração”, mas isto faz parte da manipulação midiática 
para esconder esta realidade. Vários autores católicos, inclusive Sacerdotes 
estudam o tema há muitos anos e tratam do tema muito seriamente. 
(CANÇÃO NOVA, 2015).   

 

O padre Paulo Ricardo é um dos principais líderes católicos que se debruçam no 

YouTube para tratar sobre a temática. Em seus vídeos é possível verificar uma análise de que a 

NOM já está em pleno desenvolvimento no Brasil, pois trata-se de um governo mundial de 

implantação contínua. A origem de tal movimento mundial estaria em 1846, quando  

 
Nossa Senhora apareceu em La Salette e profetizou que “os governantes civis 
terão todos um mesmo objetivo, que consistirá em abolir e fazer desaparecer 
todo princípio religioso para dar lugar ao materialismo, ao ateísmo, ao 
espiritismo e a toda espécie de vícios. (CANÇÃO NOVA, 2015). 

 

Em tal aparição, Nossa Senhora também teria profetizado que os dez reis do Anticristo 

seriam os únicos governantes do mundo, sendo os principais agentes “o islamismo, o 

comunismo e a elite globalista.”. (CANÇÃO NOVA, 2015). A análise é muito semelhante com 

Silva (2015, p.61) quando compreende, até avançando para o nível econômico, que haverá uma 

única moeda, capaz de articular todas as trocas e comércios ente os países globais, que 

“viveremos em completa anarquia”, além de seu ponto principal: uma “religião mundial 

unificada” que possui “como base a extinção do cristianismo, ou sua transformação em doutrina 

de ajuda, solidariedade social ou filantropia.”. 

É nesse sentido que, para os católicos fundamentalistas, a NOM é vista como um sistema 

de valores, em construção silenciosa, que tem transformado todo o sistema de crenças e valores 

já conhecidos pelo ser humano. Para os conspiradores, a NOM utiliza-se do utilitarismo como 

a “intensidade de desejos e, como exemplo cita-se a clonagem humana para fins terapêuticos”. 

Há também um “modelo de saúde” em que “os adultos saudáveis e produtivos seriam os únicos 

que teriam chances de vida e pleno gozo dos demais direitos humanos”, com o argumento de 

que a “ética judaico-cristã não poderá ser aplicada no futuro.”. (SILVA, 2015, p.62). 

 
155 O Clube de Bilderberg, fundado em 1954, é alvo de inúmeras teorias conspiratórias. Há quem acredite que se 

trata de milionários reunidos às portas fechadas para  decidir o futuro da humanidade. Para alguns católicos, este 

seria um dos principais grupos por trás da NOM. Ver: << https://super.abril.com.br/historia/bilderberg-eles-

querem-voce/>> Acesso em 16 de novembro de 2020. 

https://super.abril.com.br/historia/bilderberg-eles-querem-voce/
https://super.abril.com.br/historia/bilderberg-eles-querem-voce/
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Para os conspiracionistas da NOM e do globalismo, a ética e moral judaico-cristã é um 

tema muito importante que define todo o curso das relações entre países. Entendem que a moral 

judaico-cristã foi um guia para a civilização ocidental ao longo dos últimos milênios e que 

atualmente é ameaçada por uma religião universal (para os NOM), ou por uma religião biônica 

mundial (para os globalistas). Mesmo que seja complexa a tarefa de reunir em uma ética e moral 

o judaísmo e o cristianismo, devido suas diferenças históricas, os conspiracionistas unificam 

“toda essa complexidade” forçosamente com o intuito de preservar o passado. 

 
A defesa da moral judaico-cristã identifica em ambas as tradições um código 
coeso de valores a serem protegidos. Esses valores resultariam em uma 
sociedade patriarcal, feita por homens de bem para homens de bem. Isso, 
claro, considerando-se que o homem de bem esteja armado e pronto para não 
apenas irritar, mas aniquilar o inimigo que cruze seu caminho. Esse é o sonho 
conservador que busca em uma fabulação do passado suas inspirações, 
ignorando suas contradições, por mais evidentes que sejam. (METEORO 
BRASIL, 2019, p.68). 

 

A chamada religião universal (que caminha junto com a NOM para destruição da moral 

judaico-cristã), para os conspiracionistas, “tem como princípio básico que todas as religiões são 

iguais, que existe um só ente superior, ao qual o homem vive em busca.”. Tal busca, aos olhos 

dos cristãos conspiracionistas, estão no Evangelho, no jogo de cartas, no I Ching, no Taoísmo 

e no Budismo; sendo o princípio fundamental a adoração à Deus feita pela alma humana, 

independente do templo religioso frequentado. Para esses cristãos, a religião universal, ao 

pretender “abraçar e apoiar todas as necessidades emocionais e racionais do fiel”, revelam 

outros aspectos relacionados com a arte e a música, bem com os sentimentos e emoções, sendo 

o próprio indivíduo o principal instrumento de sua relação com o sagrado. (SILVA, 2015, 

pp.39-42). 

Silva entende que a NOM e a religião universal se desenvolvem “em um ambiente 

abstrato de mentes vazias e cada vez mais racionais.”. Sendo assim, é necessário que o indivíduo 

desenvolva a continuação da vida, não o Estado ou Deus. Aponta que por esse motivo “o 

ambiente entrará em colapso.”. Por ser uma religião desenvolvida por vários indivíduos “com 

conhecimentos pertinentes ao caso, como cientistas, teólogos, gestores, trabalhadores, 

pedagogos, viajantes e membros de culturas diferentes”, “muita coisa está em jogo.”. (SILVA, 

2015, p.42). 

A principal crítica dos conspiracionistas sobre a religião universal e a NOM é que a 

política é um instrumento de controle utilizado para uma nova estabilização mundial, pois 

“mistura-se à política global, e diariamente percebe-se que problemas significativos ameaçam 
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assuntos mundiais e as instituições atuais não são suficientes o bastante para resolvê-los.”. 

(SILVA, 2015, p.46). Sendo assim, a religião universal é principalmente um código de ética, 

com autoridade moral e nova sabedoria capaz de destruir o que foi construído durante milênios 

pela moralidade judaico-cristã. 

Para os globalistas brasileiros a religião biônica mundial tem o mesmo pressuposto da 

religião universal: o foco é a destruição da família, da propriedade e da moral judaico-cristã. 

“O objetivo seria o de implantar uma antirreligião simpática ao aborto e capaz de abrir caminho 

para a ‘ditatura gayzista.’”. O que de fato é uma teoria da conspiração, que, para alguns 

estudiosos, pode parecer inútil estar em um estudo acadêmico, faz parte do discurso de parte da 

direita e da extrema direita brasileira que entendem isso como “uma ameaça real a ser combatida 

pelo governo.”. Nesse ponto, o inexistente kit gay, mas pronunciado nos discursos de Bolsonaro 

durante as eleições de 2018, e muito famoso para seus eleitores, surge como parte da 

homossexualidade que o governo Dilma tentou implantar nas escolas durante seus mandatos. 

(METEORO BRASIL, 2019, p.69). 

Como é possível notar, as duras teorias conspiratórias possuem grande semelhança 

conforme se fundamentam em questões religiosas que entendem ter guiado e serem possíveis 

de destruir toda a vida em sociedade como conhecemos. É nesse sentido que, para os 

conspiracionistas, a NOM e o globalismo, ao utilizarem os Direitos Humanos, conseguiriam 

dar cabo ao seu plano de reconstrução mundial: em termos políticos, culturais, econômicos e 

religiosos. 

Silva (2015, pp.62-63) mostra em seu livro Nova Era, Religião Universal e Nova Ordem 

Mundial que a NOM, a partir de uma “interpretação ideológica dos direitos humanos”, coloca 

suas pautas principais em diversos comitês. Sobre o Comitê de Monitoramento da Convenção 

Internacional para Eliminação de todas as Formas de Discriminação Contra a Mulher, que se 

trata de planejamento familiar e de direitos sociais e jurídicos para a comunidade LGBTQI+, 

Silva (2020, p.63) entende que se trata de um projeto da NOM para “subsídios para 

contracepção, esterilização e o aborto”. Para tanto, “os direitos humanos da Nova Ordem 

Mundial negam a existência de DEUS criador e, a negação nesta existência do Pai, nega-se 

também, a origem da humanidade.”. (SILVA, 2020, p.64). 

Como dito acima, os conspiracionistas da NOM acreditam na destruição da família 

nuclear como parte “da reengenharia social anticristã”, tanto por parte de mulheres 

empoderadas, como pelo livre direito à sexualidade. “Ou seja, a Palavra de Deus não vale mais 
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nada, o aceitar e amar o próximo deixa de existir, o que vale é os princípios éticos da nova 

Religião Universal.”. (SILVA, 2020, pp.64-67). 

A questão dos Direitos Humanos aparece para os conspiracionistas como um 

instrumento do complô poderoso que controla e domina o mundo conforme segue as pautas de 

um governo comunista global financiado pelos metacapitalistas. Entendem que a ONU e os 

Direitos Humanos servem para defender bandidos e privilegiar minorias selecionadas aos 

interesses globalistas. Novamente, os comunistas aparecem como parte fundante da dominação 

global, capazes até mesmo de estabelecer uma grande guerra ou “vazar” um vírus mortal. 

Sabido que isso é conspiratório, vale ressaltar que a Declaração Universal de Direitos Humanos 

é a tentativa burguesa de fazer com que os seres humanos não se destruam por completo. 

(METEORO BRASIL, 2019, p.95). 

Os conspiracionistas cristãos fundamentalistas, e também os conspiracionistas do 

globalismo, pregam que o chamado ecologismo tem “o intuito de criar um pensamento único 

do projeto poder global” com a finalidade de “tornar os cidadãos dóceis à NOM.”. Para tal 

empreendimento, a NOM acabará com os países de terceiro mundo e com os mais pobres, ou 

com “uma terceira grande guerra ou um vírus mortal seria suficiente para dizimar grande parte 

da população mundial.”. Portanto, a religião universal e a NOM são contrárias ao “pensamento 

divino”. Para tanto, “o objetivo não declarado da NOM é a destruição da sociedade ocidental, 

a qual é baseada nos valores, crenças e costumes que formam a personalidade do indivíduo.”. 

(SILVA apud COSTA, 2015, p.71). 

Com a intenção de finalizarmos este item de capítulo, ressaltamos que compreender as 

teorias conspiratórias da Nova Ordem Mundial e do globalismo se fizeram necessárias para 

termos dimensão de como a direita e a extrema direita brasileira se afeiçoaram em tais discursos 

para ganhar uma eleição. O ponto principal, portanto, foi compreender que toda teoria 

conspiratória é principalmente uma questão de fé. Para tanto, podem ser manifestadas por 

cristãos católicos fundamentalistas, como também por neopentecostais, como Silas Malafaia e 

Edir Macedo, que se apoiam em teorias da conspiração transformadas em Fake News para 

esboçar um plano de ação fundamentado em preceitos religiosos e teológicos, como a teologia 

da prosperidade, que dão vazão a uma nova sociedade. 

A pergunta que colocamos é: a compreensão dos fatos e da história, equivocada, falsa e 

conspiratória, foi importante para a vitória de Bolsonaro na eleição de 2018? 

Respondemos que sim, pois entendemos que as teorias conspiratórias, brevemente 

comentadas durante este item de capítulo, foram formatadas em inúmeras Fake News e 
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ganharam importância quando compartilhadas inúmeras vezes nas redes sociais. O Brasil, um 

país historicamente conservador que sempre levantou a bandeira da pátria, da família e da 

propriedade, viu em Bolsonaro o mito, o Salvador do Brasil, àquele que, lado a lado de Trump 

e da moralidade judaico-cristã, não deixaria o país ser parte do establishment acadêmico da 

esquerda156, da Nova Ordem Mundial e dos ateus. 

A nossa crítica principal a tais teorias conspiratórias, eloquentes nos discursos da 

extrema-direita brasileira, mas já difundidas no pensamento fundamentalista católico e pelos 

neopentecostais Silas Malafaia e Edir Macedo, é que tais questões são dificilmente 

desconstruídas e desnaturalizadas, pois essas pessoas se formam dentro de suas próprias bolhas, 

com próprias convicções – muitas vezes semelhantes com posicionamentos do grupo que 

pertence, radicalizando seus posicionamentos. Vejamos: 

 

Como a bolha é uma prisão confortável, o idiota não reclama. Pelo contrário: 
percebendo que suas convicções (ainda que embalsadas naquela mentira 
inicial) são reforçadas, ele as radicaliza. Isso eleva a mentira a um novo 
patamar: o idiota cria para si uma ficção que inevitavelmente vai afetar a 
realidade – a dele e a dos outros. (METEORO BRASIL, 2019, p.269). 

 

Existe uma apostila de 526 páginas que relacionam diretamente as pessoas que 

acreditam e combatem a NOM, e seus códigos estão diretamente ligados aos discursos dos 

fundamentalistas religiosos apoiadores de Trump ou Bolsonaro. Essa apostila foi produzida a 

partir de mais de 1.000 artigos constantes do site Espada (espada.eti.br) dos quais o assunto 

chave são teorias sobre a Nova Ordem Mundial. Esse site faz a tradução dos artigos postados 

na página Cuttingedge (http://www.cuttingedge.org).  Assim, faremos um paralelo entre alguns 

dos pontos principais para relacionar os discursos de ódio, as novas crenças dos 

fundamentalistas cristãos com os evangélicos apoiadores de Bolsonaro, para tanto, apesar do 

recorte desta tese ser 2018, recorrei a fatos que foram amplamente divulgados pela mídia que 

tem origem nesse pensamento anti Nova Ordem Mundial e anticristo. Também faremos relação 

entre alguns itens aqui expostos com o documentário da Netflix, “The Family: democracia 

ameaçada”, que trata do mesmo assunto, mas com personagens e datas distintas. Mas são assim 

que essas teorias se colocam, elas mostram narrativas distintas para convencer uma ou outra 

pessoa.  

 
156 “O termo inglês “establishment” refere-se à ordem ideológica, econômica, política ou cultural dentro da qual 

determinados grupos operam. Estar fora do establishment, assim, é o equivalente a estar marginaliza do. 

Considerando-se tudo, é inevitável perceber que o grande ideólogo do Brasil de nossos dias se fez à margem.”. A 

referência ao “ideólogo do Brasil” é para Olavo de Carvalho, que se formou em meios da astrologia, do ocultismo 

e longe das Universidades. (METEORO BRASIL, 2019, p.253). 

http://www.cuttingedge.org/
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A minissérie da Netflix parte de um livro escrito pelo jornalista Jeff Sharlet que expõe 

suas experiências quando entrou para a “fraternidade”. A minissérie é dividida em 05 episódios 

a saber: 1) Infiltrado – que conta como Jeff entrou para a fraternidade; 2) Escolhido – Jeff 

demonstra que para Jesus os escolhidos não são as ovelhas, mas sim os lobos (d iscutiremos a 

respeito adiante); 3) Uma nova ordem mundial; 4) Ditadores, assassinos e ladrões; 5) Sigam o 

líder. 

Nos artigos vistos no site encontramos já há a reinvindicação do grupo como sendo 

cristãos que não se deixaram manipular pelos membros da Nova Ordem Mundial (todos os que 

leem esta tese e não creem nas abordagens denunciadas por eles). Assim, quem somos nós e 

quem são eles? 

Esses cristãos fundamentalistas entendem que há a união das religiões para uma única 

religião que é “controlada pelo Falso Profeta”, atualmente o Papa Francisco que “tem usado a 

adoração à Virgem Maria para unir a forma de cristianismo do catolicismo com o budismo e o 

hinduísmo e todos os demais grupos politeístas menores.”. A noção desse grupo é que o Papa 

Francisco tem sido um colaboracionista com tais religiões, inclusive com o cristianismo 

evangélico, enquanto está “traindo seus seguidores espiritualmente adormecidos. Para eles o 

primeiro papa cooptado pela NOM é o Papa Paulo VI. Assim, o mundo está em um ponto em 

que todas as religiões poderiam se unir em uma religião global, exceto o minúsculo 

remanescente dos cristãos fundamentalistas nascidos de novo.”. (MONTUANI FILHO, 

2009, p.117, grifos nossos).157 

Com exceção desse seleto grupo, todas as outras pessoas que não aceitam essas regras 

foram cooptadas pela NOM. Ou você é um fundamentalista cristão ou é um apoiador do 

anticristo. Para isso pode ser usado facilmente o versículo “pois muitos são os chamados, mas 

poucos os escolhidos.”. (Mateus, 22:14). 

O próprio grupo se assume como fundamentalista. Para tanto, há uma facilidade para 

percorrermos os itens que são elencados como “pecados” ou “práticas não cristãs”. Em primeiro 

lugar é necessário fazer com que as pessoas desacreditem no Cristianismo – da forma como 

eles “escolhidos” entendem ser. Compreendem que “A indústria do cinema, os programas de 

TV, escândalos, cristãos liberais que atacam os fundamentalistas, a imprensa. Não 

 
157 Os números das páginas aqui citados são os constantes da apostila. É possível, com as citações coloca -las no 

google e ser direcionado ao site. No entanto, lá  estão os mais de 1000 artigos e alguns acessíveis para o leitor da 

internet e outros só para assinantes. Não é um site seguro, assim coloquei no apêndice 01 desta tese a lista de 

artigos constantes do site. Nos arquivos que entrei não consta o nome dos autores dos textos o que dificulta a 

identificação da data em que foi escrito e nome da pessoa que escreveu.  
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precisamos falar muito para convencê-lo que a mídia constantemente mostra os cristãos de uma 

maneira depreciativa”. (MONTUANI FILHO, 2009, p.239, grifos nossos). 

Assim sendo, a indústria cultural a e mídia tem como objetivo colocar um senso comum 

e fazer com que a sociedade fique contra eles, pois “Nos filmes e nas comédias de situação, os 

cristãos são sempre retratados como indivíduos fronteiriços, quase loucos, ou como pervertidos. 

Os líderes cristãos e os pastores são o alvo predileto” (MONTUANI FILHO, 2009, p. 240). 

Essa também é uma forma que eles encontraram de criar alternativas, propõem aos seus fiéis 

que não assistam a programas ou canais mundanos, tem uma quantidade enorme de cantores 

gospel, com músicas dedicadas a Jesus e que purifica a mente e o corpo e os afasta das pessoas 

mundanas. Algumas dessas características já se apresentavam em igrejas protestantes ou para 

protestantes. Para as Testemunhas de Jeová apenas eles herdarão a terra, pois são os 

conhecedores da VERDADE; para os membros da Congregação Cristã existe a diferença entre 

seres e criaturas. Somente se tornam seres aqueles que são batizados na Igreja, assim são 

proibidos casamentos entre membros da igreja e de quaisquer outras religiões, inclusive 

protestantes.  

O Movimento Ecumênico, tipificado pelo Conselho Mundial de Igrejas, é compreendido 

por esse grupo fundamentalista como um “sistema religioso global do Falso Cristo, uma posição 

que o Plano da Nova Ordem Mundial assegurou para o papa da Igreja Católica.”. Para os 

fundamentalistas cristãos, o cristianismo liberal não é uma ameaça para o denominado Plano 

da Nova Ordem Mundial, “somente aqueles chatos fundamentalistas, das igrejas evangélicas 

que seguem a Bíblia é que ainda representam um obstáculo.”. O alvo agora seria eles. Observam 

que a partir dos anos 80, a mídia começa a chamar os árabes de terroristas fundamentalistas, 

mas que “os terroristas árabes não são seguidores "fundamentalistas" do Islamismo.”. 

(MONTUANI FILHO, 2009, p. 240, grifos nossos). No artigo lido é possível observar a 

seguinte fala:  

 

Já li muitas declarações de líderes árabes negando que o Alcorão ensine o 
terrorismo praticado pelos grupos liderados e armados pelo Irã e pela Líbia. 
No entanto, acreditamos que essa inteligente associação entre terroristas 
árabes "fundamentalistas", que todos detestam e condenam, com os cristãos 
"fundamentalistas" é o estereótipo que convence muitos americanos que, na 
análise final, somos tão perigosos à sociedade quantos os terroristas árabes. 
Na verdade, você vê este estereótipo mais claramente quando a mídia 
automaticamente denuncia todo o cristianismo "fundamentalista" pelos 
ataques à bomba contra as clínicas de aborto. Não se engane: nós, cristãos 

fundamentalistas que cremos na Bíblia estamos sendo sistematicamente 

desacreditados nas mentes de muitas pessoas. Logo, poderemos chegar ao 
ponto crítico que somos perigosos e que a sociedade precisa nos dar um 
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corretivo. Quando a Convenção Batista do Sul e a Igreja do Nazareno 

assinaram o Acordo com a Igreja Católica Romana, nós, 

fundamentalistas, passamos a ser uma "minoria que pode ser 

perseguida". Em outras palavras, nosso número agora é pequeno e 

podemos ser perseguidos e eliminados. (MONTUANI FILHO, 2009, 
p.240, grifos nossos).  
 

Tanto nos artigos quanto na série da Netflix, o ponto comum entre a relação dos homens 

com as mulheres é o de submissão das últimas. No documentário, mostra que elas são educadas 

para casarem com os membros da “Família”. Não existe disputa religiosa, ideológica ou 

partidária, pois Democratas e Republicanos são aceitos como membros da fraternidade. Mas, 

homens e mulheres (não casados) que morarem nas casas da fraternidade ficam separados e se 

veem apenas em ocasiões especiais. Esse também é mais um item bíblico: “Mulheres, sujeite-

se cada uma a seu marido, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também 

Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador”. (Efésios 5. 22-23).  A 

partir de algumas dessas crenças, segue-se os pontos na apostila dos quais abordo alguns sobre 

o controle a mulher e seu corpo, um deles é sobre o DIU. 

Entendem que esse método contraceptivo, colocado por vários procedimentos, 

normalmente feito de metal ou cobre, possui um “componente demoníaco”. Segundo o grupo 

fundamentalista, uma pessoa de alta posição no satanismo “contou que todo o conceito de 

dispositivos intra-uterinos foi inicialmente concebido por médicos envolvidos com feitiçaria”. 

O método contraceptivo ao não impedir a fecundação “impede a implantação do embrião no 

útero”, o que causaria um aborto oferecido a Satanás. (MONTUANI FILHO, 2009, p.201-202). 

 

Doc Marquis, o ex-satanista Iluminista, que agora é um cristão nascido de 
novo, me disse que os satanistas consideram todos os abortos como sacrifícios 
a Satanás, de forma que a Dra. Brown está simplesmente confirmando o que 
Doc me disse. A Dra. Brown observa que, embora os DIUs tenham sido muito 
utilizados no início, logo começaram a causar sérios problemas, e finalmente 
o uso tornou-se menos comum. Ela diz que a principal razão dos muitos 
problemas era o componente demoníaco do dispositivo e tem algumas 
palavras de aconselhamento para as mulheres cristãs que utilizam esse 
dispositivo como forma de evitar a gravidez: "Toda mulher cristã que teve um 
DIU implantado deveria removê-lo fisicamente e então fechar a brecha. 
Lembre-se, todos os abortos são sacrifícios humanos a Satanás. Se você já 
usou um DIU, deve pedir ao Senhor que a perdoe e a purifique, e então ordenar 
a todos os demônios que entraram em você por meio do DIU, e dos abortos 
causados pelo DIU, que saiam imediatamente, em nome de Jesus." [Ibidem, 

pg 106] (MONTUANI FILHO, 2009, p.201-202). 
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Figura 19. DIU. 

 

Sem a menor dúvida que se os contraceptivos são e foram inventados por cientistas 

satanistas para causar o aborto, é possível imaginar o que se pensa a respeito. No entanto, eles 

vão além. O apoio ao aborto é para que uma célula de satanistas possa usar as células dos fetos 

abortados. Fizemos a opção por não apresentar aqui, ficaria muito extenso. O uso dos fetos 

abortados para adoçar um refrigerante é um dos vídeos com mais visualizações de Olavo de 

Carvalho. 

Aborto - A sociedade americana está claramente na Etapa 6 aqui, com mais 
de 1,5 milhão de bebês assinados anualmente no útero de suas mães. Perguntei 
ao ex-satanista e ex-praticante de magia negra Doc Marquis, agora um cristão 
nascido de novo, como os satanistas encaram o aborto. Para os satanistas, o 
sacrifício humano é o maior sacrifício que podem ofertar a Satanás e quanto 
mais jovem for a vítima, mais precioso e mais poderoso é o sacrifício. Em 
1986, o programa documentário 20-20 da TV mostrou um bloco sobre 
satanismo nos EUA nos dias atuais. Uma das cenas do bloco mostrou 
mulheres satanistas que estavam grávidas. Elas disseram que engravidaram 
com o propósito expresso de sacrificar seus bebês a Satanás. Perguntei então 
a Doc, "Se um sacrifício aumenta em poder e preciosidade quanto mais jovem 
for a vítima, como um satanista vê os bebês abortados? Ele me encarou 
seriamente e disse, "Os satanistas vêem os bebês abortados como o sacrifício 

humano mais poderoso que é possível oferecer." (MONTUANI FILHO, 

2009, p.228). 
 
 



149 

 

   
 

 
Figura 20. Tenda de grupo contra o aborto montada em frente ao Hospital Pérola 

Byington, no centro de São Paulo — Foto: Bárbara Muniz Vieira/G1.158 

 

O discurso contra o feminismo também é usado constantemente pelos eleitores de 

Bolsonaro, inclusive trocando a forma de se referir a reunião de mulheres, como se não existisse 

mais a pauta feminista entre elas, mas sim a pauta feminina - apesar de muitas igrejas possuírem 

uma corrente feminista evangélica, sendo o tema estudado na antropologia e ciência da religião. 

Sobre o movimento feminista atual compreendem que o controle populacional é 

atualmente patrocinado “pelo movimento feminista radical”, além de que o conflito entre 

homens e mulheres “pode atingir vários objetivos desejados por qualquer satanista, e que 

contribuem para objetivo deles de limitar radicalmente o crescimento populacional no mundo 

industrializado nestes tempos que antecedem a Nova Ordem Mundial.”. A influência, 

denominada como tese original, não pertence a esse grupo fundamentalista, mas, segundo eles 

mesmos, ao Dr. Wolf Wolfensberger, professor titular na Universidade Syracuse, da Divisão 

de Educação Especial e Reabilitação que escreveu sobre esse conceito em seu livro The New 

Genocide of Handicapped And Afflicted People. (MONTUANI FILHO, 2009, pp.241-242). 

 
1) Se os homens e as mulheres estiverem brigando um contra o outro, e não 
tiverem confiança um no outro, haverá um número menor de casamentos e 
menor ligação sexual. Ambas as possibilidades limitarão o número de filhos 
que nascerão. Quantas mulheres irão querer se casar se o homem típico é o 
estereótipo criado e mostrado nas comédias de situação? 2) Se os casamentos 
que já existem puderem ser desestabilizados e até rompidos, o número de 
filhos será reduzido. A sociedade como um todo também fica desestabilizada, 
outro objetivo importante do Plano. Entre os mais ferozes defensores do 

aborto hoje estão as feministas radicais. O controle da população e a 

desestabilização da nossa sociedade atual são dois dos principais objetivos 

 
158 << https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2019/10/25/manifestantes-montam-tenda-contra-aborto-em-

frente-a-hospital-de-sp-mulher-vitima-de-estupro-coletivo-e-agredida.ghtml>> 
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do movimento feminista radical. Quem teria imaginado que esse movimento 
colaboraria com os planos da Nova Ordem Mundial? Sendo rejeitados como 

leis anacrônicas e irrealistas. (MONTUANI FILHO, 2009, p.241-242) 
 

Além desses itens ainda existe a condenação a prostituição, a alguns trabalhos que 

devem ser realizados apenas pelos homens, entre outros. Na série da Netflix, esse item não é 

abordado, mas sim o da traição. Apesar de ser uma regra entre eles, de que os maridos não 

podem trair, quando um membro da família o faz, eles têm o exemplo do maior líder 

representante do Cristianismo: o Rei Davi, e o que fez Davi? 

 
Uma tarde Davi se levantou, depois de ter dormido um pouco, e foi passear 
no terraço do palácio. Dali viu uma mulher muito bonita tomando banho. 3 Aí 
ele mandou que descobrissem quem era aquela mulher e soube que era Bate-
Seba, filha de Eliã e esposa de Urias, o heteu.4 Então Davi mandou que alguns 
mensageiros fossem buscá-la. Eles a trouxeram, e Davi teve relações com ela. 
Bate-Seba tinha justamente terminado o seu ritual mensal de purificação. Ela 
voltou para casa 5 e depois descobriu que estava grávida e mandou um recado 
a Davi contando isso. 6 Davi mandou então esta mensagem a Joabe: Mande 
que Urias, o heteu, venha falar comigo. E Joabe obedeceu. 7 Quando Urias 
chegou, Davi perguntou a ele se Joabe e as tropas estavam bem e como estava 
indo a guerra. 8 Depois disse a Urias: Vá para casa e descanse um pouco. Urias 
saiu, e Davi mandou levar um presente à casa dele. 9 Mas Urias não foi para 
casa; em vez disso, dormiu no portão do palácio junto com os guardas do 
rei. 10 Quando Davi soube que Urias não tinha ido para casa, perguntou-lhe: 
Você acaba de voltar depois de ter ficado fora muito tempo. Por que não foi 
para casa? 11 Urias respondeu: Os homens de Israel e de Judá estão longe, na 
frente de batalha, e a arca da aliança está com eles. O meu comandante Joabe 
e os seus oficiais estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa, 
comer e beber e dormir com a minha mulher? Juro por tudo o que é sagrado, 
que nunca poderia fazer isso! 12 Então Davi disse: Fique aqui o resto do dia. 
Amanhã eu o mandarei de volta. E Urias ficou em Jerusalém naquele dia e no 
dia seguinte. 13 Davi convidou-o para jantar e fez com que ele ficasse bêbado. 
Mesmo assim, Urias não foi para casa naquela noite. Em vez disso, dormiu no 
seu cobertor, no quarto da guarda do palácio. 14 Na manhã seguinte, Davi 
escreveu uma carta a Joabe e a mandou por Urias. 15 Davi escreveu o seguinte: 
“Ponha Urias na linha de frente, onde a luta é mais pesada. Depois se retire e 
deixe que ele seja morto.” 16 Por isso, enquanto estava cercando a cidade, 
Joabe mandou Urias para um lugar onde sabia que o inimigo estava mais 
forte. 17 As tropas inimigas saíram da cidade, lutaram contra as forças de Joabe 
e mataram alguns oficiais de Davi. E Urias também foi morto. 18 Então Joabe 
mandou a Davi notícias da batalha. 19 Ele disse ao mensageiro o seguinte: Se, 
depois que você contar ao rei tudo sobre a batalha, 20 ele ficar zangado e 
perguntar: “Por que vocês chegaram tão perto da cidade para lutar com eles? 
Não viram que eles poderiam atirar flechas do alto da muralha? 21 Vocês não 
lembram como Abimeleque, filho de Jerubesete, foi morto? Foi na cidade de 
Tebes, onde uma mulher atirou de cima da muralha uma pedra de moinho e o 
matou. Então por que vocês chegaram tão perto da muralha?” Se o rei 
perguntar isso, responda: “Urias, seu oficial, também foi morto.” 22 Então o 
mensageiro foi e disse a Davi o que Joabe tinha mandado. 23 O mensageiro 
disse assim:  Os inimigos eram mais fortes do que nós e saíram para fora da 
cidade para lutar em campo aberto. Mas nós os forçamos a voltar para o portão 
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da cidade. 24 Então eles atiraram flechas do alto da muralha contra nós, e 
alguns dos seus oficiais foram mortos. E o seu oficial Urias também morreu. 
25 Davi respondeu ao mensageiro: Anime Joabe e diga-lhe que não fique 
preocupado, pois numa batalha nunca se sabe quem vai morrer. Diga-lhe que 
ataque com mais força, até conquistar a cidade. 26 Bate-Seba soube que o 
marido tinha morrido e chorou por ele. 27 Depois que passou o tempo de luto, 
Davi mandou trazê-la para o palácio. Ela se tornou sua esposa e lhe deu um 
filho. Mas o SENHOR não gostou do que Davi tinha feito. (...) O SENHOR Deus 
mandou que o profeta Natã fosse falar com Davi - E é isto o que diz o SENHOR, 
o Deus de Israel: “Eu tornei você rei de Israel e o salvei de Saul.  8 Eu lhe dei 
o reino e as mulheres dele; tornei você rei de Israel e de Judá. E, se isso não 
bastasse, eu lhe teria dado duas vezes mais. 9 Por que é que você desobedeceu 
aos meus mandamentos e fez essa coisa tão horrível? Você fez com que Urias, 
o heteu, fosse morto na batalha; deixou que os amonitas o matassem e então 
ficou com a esposa dele! 10 Portanto, porque você me desobedeceu e tomou a 
mulher de Urias, sempre alguns dos seus descendentes morrerão de morte 
violenta. 11 E também afirmo que farei uma pessoa da sua própria família 
causar a sua desgraça. Você verá isso quando eu tirar as suas esposas e as der 
a outro homem; e ele terá relações com elas em plena luz do dia. 12 Você pecou 
escondido, em segredo, mas eu farei com que isso aconteça em plena luz do 
dia, para todo o povo de Israel ver.” 13 Então Davi disse Eu pequei contra Deus, 
o SENHOR. Natã respondeu: O SENHOR perdoou o seu pecado; você não 
morrerá. (SAMUEL 11 e 12). 
 

 Justificada a traição por essa passagem bíblica e tendo Deus perdoado e colocado o Rei 

Davi como um de seus “filhos prediletos”, os escolhidos a postos de Governo e Poder, então 

escolhidos por Deus, é possível justificar quaisquer ações que se faça. No caso da “Família” 

não é citado o velho ou novo testamento, o livro bíblico é substituído por outro chamado Jesus, 

segundo os membros dessa fraternidade a figura carismática de Jesus pode unir quaisquer 

nações, pessoas e atitudes e a fé nele permite o perdão dos pecados. Também são “crentes” de 

que se as pessoas são pobres ou ricas é porque “Deus quis assim”, portanto não é missão 

resolver as questões sociais. Apenas praticar a caridade para “saciar a fome” dos pobres quando 

possível. Qual foi a frase de campanha de Bolsonaro mesmo? “Deus acima de tudo. Não tem 

essa historinha de Estado laico não. O Estado é cristão e a minoria que for contra, que se mude. 

As minorias têm que se curvar para as maiorias” (BOLSONARO, 2017, encontro na Paraíba, 

fevereiro)”159. E se as minorias tem que se curvar, é porque as maiorias são sempre prejudicadas 

pelas minorias.  

 
Eu tenho pena do empresário no Brasil, porque é uma desgraça você ser patrão 
no nosso país, com tantos direitos trabalhistas. Entre um homem e uma mulher 
jovem, o que o empresário pensa? “Poxa, essa mulher tá com aliança no dedo, 
daqui a pouco engravida, seis meses de licença-maternidade…” Bonito pra 
c…, pra c…! Quem que vai pagar a conta? O empregador. No final, ele abate 

 
159 Disponível em: << https://istoe.com.br/frases-de-bolsonaro-o-candidato-que-despreza-as-minorias/>>, acesso 

em 08 de agosto de 2021 

https://istoe.com.br/frases-de-bolsonaro-o-candidato-que-despreza-as-minorias/


152 

 

   
 

no INSS, mas quebrou o ritmo de trabalho. Quando ela voltar, vai ter mais um 
mês de férias, ou seja, ela trabalhou cinco meses em um ano.  (BOLSONARO, 
2014, entrevista ao Diário Zero Hora, dezembro). 

 

 A questão do homossexualismo e lesbianismo (nas palavras deles) também é um dos 

resultados de um plano orquestrado para que homens e mulheres entrem em constante conflito 

e “se o relacionamento e a atividade sexual entre heterossexuais não for possível, muitas 

pessoas buscarão satisfação sexual com os membros do seu próprio sexo. É claro que essa 

atividade sexual não possibilita a geração de filhos.”. Assim, se trata de um plano para o 

controle populacional, mas não apenas trata-se da imoralidade e devassidão para as pessoas que 

“possua um vestígio de moralidade cristã”. Essa promiscuidade, se aceita, permitirá que “os 

homossexuais e lésbicas queiram condicionar a sociedade a finalmente aceitar o relacionamento 

sexual entre adultos e crianças e a aceitar o sexo em público”. (MONTUANI FILHO, 2009, 

p.233). Para afirmar essa ideia, sacam de mais uma passagem bíblica: 

 
Mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa, os 
homens de Sodoma, assim os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos 
os lados; e chamaram por Ló, e lhe disseram: Onde estão os homens que, à 
noitinha, entraram em tua casa? Traze-os fora a nós, para que abusemos 
deles." A população homossexual de Sodoma incluía homens velhos e jovens. 
Percebemos, horrorizados, que aqueles homens queriam copular com os 
estrangeiros em público!! Agora, espere um minuto! Por que eles não tinham 
receio de serem presos ao promoverem uma orgia homossexual em público? 
A resposta é simples, mas ao mesmo tempo profunda. Eles não tinham receio 
de serem presos simplesmente porque as leis em Sodoma e Gomorra 
permitiam sexo em locais públicos! Para isso acontecer, os cidadãos tiveram 
que aprovar a homossexualidade. Em Sodoma e Gomorra, as escolas e as 
instituições governamentais não apenas aprovavam, mas ensinavam as 
crianças que aquilo tudo era perfeitamente normal Você vê isto acontecendo 
no mundo ocidental hoje? Freqüentemente, lemos nos jornais que homens 
começam a manter relações homossexuais em locais públicos e a polícia 
precisa intervir e fechar os parques ou fazer batidas, removendo os travestis 
das ruas. No entanto, se um dia o sexo em locais públicos for legalizado, então 
os homossexuais poderão ter sexo em público, sem medo de serem detidos 
exatamente como os homens de Sodoma e Gomorra faziam. E, considerando-
se a liberdade que os homossexuais têm de simular atos sexuais em 

público durante as passeatas do 'Orgulho Gay', podemos imaginar que 

acham que essa mudança nas leis, para legalizar a homossexualidade em 

público, será obtida brevemente. (MONTUANI FILHO, 2009, p.233 – 
grifo nosso) 
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Figura 21. Manifestação contra a homofobia na 19ª Parada do Orgulho LGBT  na 

Avenida Paulista, neste domingo (7) (Foto: Reuters/ João castellano).160 

 

 Em entrevista com a revista Playboy, em junho de 2011, Bolsonaro disse que “Seria 

incapaz de amar um filho homossexual. Não vou dar uma de hipócrita aqui: prefiro que um 

filho meu morra num acidente do que apareça com um bigodudo por aí. Para mim ele vai ter 

morrido mesmo.”. (BOLSONARO, 2011). É importante esclarecermos que quando Bolsonaro 

fala algumas coisas que chocam as pessoas é porque ela faz ressonância com quem se identifica 

com esse discurso anti NOM, isso determina que é um dos escolhidos, o Messias. Ter inúmeros 

evangélicos em postos chave do seu Governo são sinais que os fundamentalistas esperam. O 

espetáculo midiático sobre as aberturas das igrejas durante a pandemia era para atender as 

reinvindicações desse grupo. Escolher um Ministro para o STF “terrivelmente evangélico” 

também faz parte do discurso. Se as informações da mídia são para ser desconsideradas, se 

existem canais específicos para serem acompanhados, agora disponível em rádio e TV’s 

abertas, a comunicação com a massa fica mais fácil. Outro discurso necessário é sobre o 

negacionismo ambiental que serve para vários propósitos, o genocídio indígena, o 

desmatamento sem questionamento e atender parte dos ruralistas e garimpeiros.  

 
Um dos principais ensinos do humanismo é que o homem não é melhor do 
que os animais. Na verdade, ele é apenas um animal mais evoluído. Entretanto, 
os principais líderes do plano da Nova Ordem Mundial levam esse conceito a 
um plano novo e mais radical. Eles insistem que o homem evoluiu e se tornou 
um animal predador que agora ameaça levar à extinção todos os outros 
animais e a própria Mãe Terra [o nome dela é Gaia]. A natureza predatória do 
homem está agora ameaçando o mundo e pode ser vista na poluição e na  
destruição de muitas espécies da vida selvagem. Portanto, o homem é um 
"animal" perigoso que precisa ser controlado por outros indivíduos que já 

 
160 Disponível em << http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2015/06/veja-transexual-crucificada-e-outras-

polemicas-com-simbolos-cristaos.html>>. Acessada em 08 de agosto de 2021. Essa foi uma das fotos e o vídeo 

mais divulgado nos grupos de eleitores no Bolsonaro na campanha eleitoral de 2018. 

 

http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2015/06/veja-transexual-crucificada-e-outras-polemicas-com-simbolos-cristaos.html
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2015/06/veja-transexual-crucificada-e-outras-polemicas-com-simbolos-cristaos.html
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evoluíram espiritualmente a um estado mais elevado que o restante da 
humanidade. Logicamente, esses indivíduos "mais evoluídos" são exatamente 
aqueles que estão controlando os governos, as instituições globais e as forças 
armadas, e que hoje estão liderando o ímpeto para a Nova Ordem Mundial!! 
Eles fabricaram muitas "crises" ecológicas que são globais em sua natureza, e 
estão sendo promovidas pelas escolas e por várias agências governamentais 
como "se virassem a humanidade de cabeça para baixo". Além disso, podemos 
esperar que em breve ouviremos dizer que Marte foi destruído por seus 
habitantes, porque a falta de cuidado e de planejamento poluíram o planeta, 
com a implicação que é melhor pararmos com nosso atual modo de vida que 

está causando os mesmos danos ecológicos à Terra!! (MONTUANI FILHO, 
2009, p.89). 

 

 

Figura 22. Carlos Bolsonaro e o negacionismo ambiental. 

 

 Nesse item também temos o ataque aos ambientalistas, as ONG’s e quaisquer 

mecanismos de defesa do meio ambiente. Essa é uma das razões que inúmeras pessoas ficaram 

sem entender, durante a campanha, que se pretendia acabar com o Ministério do Meio 

Ambiente, depois desmentido, mas sempre buscando alternativas para agregar a parte dos seus 

eleitores que acreditam nessas teses. 

Questões importantes para o planeta terra como a destruição da camada de ozônio, o 

aquecimento e esfriamento global, assim como destruição de florestas, desaparecimento de 

cardumes, poluição de lagos e fontes, é denominado como um ambientalismo extremado que, 

segundo o grupo fundamentalista, é parte de um Plano “esquematizado da metade para a quarta 

parte final do século XVIII.”. (MONTUANI FILHO, 2009, p.239). 

 

“Quando chegarmos ao nosso reino [Nova Ordem Mundial], nossos oradores 
exporão grandes problemas que deixarão as pessoas seriamente preocupadas 
e para trazê-las, no final, ao nosso domínio benevolente. Quem suspeitará, 
então, que todas aquelas pessoas foram manipuladas por nós, de acordo com 
um plano político que passou desapercebido durante vários séculos? 
{Protocolos dos Sábios de Sião, Protocolo 13}. Essa citação, de algo que foi 
escrito há mais de 200 anos atrás, é tudo o que você precisa lembrar ao 
considerar as afirmações sobre questões ambientais. Uma "crise" global exige 
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a ação de um governo global, e este, amigos, é o Plano. Sempre que leio um 
artigo ou ouço uma notícia sobre um desses assunto, fico irritado com as 
mentiras. Fique ciente que o Fundo para a Defesa do Meio Ambiente, o Grupo 
de Trabalho dos Recursos Ambientais, ou seja lá qual for o nome da 
organização, é uma agência da Nova Ordem Mundial. Todos os informes que 
publicam são falsos, mas objetivam convencer a população que o "céu está 
caindo sobre nossas cabeças" em questões ambientais. A mídia de massa 
continua a apresentar esses grupos com uma face limpa, dando-lhes um manto 

de respeitabilidade e confiabilidade. (MONTUANI FILHO, 2009, p.239). 

 
 

 

Figura 23. Eduardo Bolsonaro e Fake News sobre ambientalistas. 

 

 A teoria sobre as drogas é outro fator que une mais de um grupo de seus seguidores. 

Além dos fundamentalistas cristãos, parte da classe média tem pensamento higienista. Sabemos 

também que para sustentar seu vício, muitos usuários acabam praticando atos ilícitos e acaba 

tendo impacto na questão da Segurança Pública. Sendo assim, abraçar esse tema é bem visto 

por muitos dos seus eleitores. Não à toa, o ex Ministro da Educação Abraham Weintraub 

afirmou que as Universidades são verdadeiros antros de plantação de maconha entre outras 

coisas. É uma possibilidade de fazer, também, um ataque a educação. O discurso sobre as 

drogas, muito presente nesses grupos fundamentalistas cristãos, se relaciona com a feitiçaria e 

práticas comuns da Nova Era: “é certo dizer que, se não existissem as drogas, não haveria a 

feitiçaria!” Ao entenderem que as drogas “expandem” a consciência, interpretam que há um 

processo de aniquilação moral e de dogmas religiosos conforme “abre o coração, alma e mente 

da pessoa para maior influência demoníaca.”. MONTUANI FILHO, 2009, p.240). 

 

A partir de 1988, o ex-Secretário de Estado George Schultz, servindo na 
Administração Reagan, chocou o mundo quando propôs a legalização das 
drogas, em uma importante palestra. Certamente, isso pode ser qualificado 
como a Etapa 1 no Plano das Seis Etapas para a Mudança do Comportamento, 
e observei isso nos meus seminários e no programa de rádio. Previsivelmente, 
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a Etapa 2 foi iniciada imediatamente pela proposta de Schultz, pois as pessoas 
ficaram pasmadas. Logo, as Etapas 3 e 4 foram completadas. Desde então, 
muitas, muitas pessoas 'influentes', de todos os setores da sociedade, 

incluindo da medicina, vieram em defesa da radical proposta de Schultz. O 

estado da Califórnia legalizou recentemente o uso da maconha por razões 

'médicas' e Massachussetts deve adotar a mesma medida. Logicamente, 
essa é apenas a ponta do iceberg. Logo, a maconha será legalizada em muito 

estados, até que, finalmente, o Governo Federal intervenha na questão.  

(MONTUANI FILHO, 2009, p.240). 

 

 

Figura 24. Eduardo Bolsonaro e campanha para criminalização da cannabis  
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Figura 25. Janaína Paschoal e a política higienista na “cracolândia”. 

 

Na breve leitura do material, uma coisa que nos chamou atenção e que decidimos 

compartilhar é sobre a ligação de pessoas que optam por uma dieta vegetariana. Digo que se 

trata de uma breve leitura, pois pautamo-nos pelas 527 páginas da apostila em vez da leitura 

dos milhares de artigos. É que se os itens anteriores seguem uma lógica higienista, bíblica, 

fundamentalista, qual a razão da opção por uma mudança alimentar pode ser associada ao 

satanismo? 

Esse grupo fundamentalista explica que “um dos denominadores comuns dos grupos 

ocultistas de todas as eras é que ensinam e seguem uma dieta vegetariana.”. Se fundamentam 

em Hitler, como um “vegetariano fanático” para dizerem que a “a religião da Nova Era ensina 

o vegetarianismo.”. Observemos, 

 

Grande parte da feitiçaria, tanto Branca quanto Negra, ensina o 
vegetarianismo. Hoje, grandes esforços de todos os tipos de grupos 
ambientalistas, agências estaduais e federais, estão unindo esforços para nos 
convencer que não é saudável comer carne. O governo federal [EUA] está 
fazendo um esforço sério, por meio da regulamentação excessiva, com base 
em temores infundados. Lembra da "Doença da Vaca Louca" na Inglaterra? 
Aquele temor provocou o sacrifício de dezenas de milhares de cabeças de 
gado, embora o número real de vacas que realmente tinham a doença era 
somente 10! Sempre que você vir um artigo atacando o consumo de carne, ou 
sobre a falta de condições sanitárias adequadas nos abatedouros e nas 
indústrias de processamento de carne, simplesmente compreenda que está 
vendo a operação do Plano da Nova Ordem Mundial para modificar o estilo 

de vida de todos na terra para uma dieta vegetariana. (MONTUANI FILHO, 

2009, p.237-238). 
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Outro discurso que mais escutamos sobre os eleitores fundamentalistas de Bolsonaro é 

a relação entre o cristianismo e as armas. Pontuamos que são inúmeros os artigos que defendem 

o armamento. A resposta plausível é a de que as religiões fundamentalistas, como já expusemos, 

não necessariamente seguem somente as escrituras bíblicas, pois com as igrejas pentecostais e 

neopentecostais surge à figura de “falar pelo do Espírito Santo”, uma forma de atualizar as 

palavras de Deus para os dias atuais. Não obstante, é possível justificar quaisquer atitudes, 

mesmo o caso do armamento, sendo essa a razão que o discurso, quando vem de religiosos 

ligados às igrejas evangélicas ou ao catolicismo, por meio da corrente da Renovação 

Carismática, ganha mais terreno.  

O uso das armas para essas pessoas é para uso de uma “Guerra Santa”, que pode vir ser 

necessária no “fim dos tempos”. 

 

Não sabemos qual sua opinião sobre o Controle de Armas. No entanto, 
permita-me contar um pequeno fato histórico. Sempre que uma democracia 

governa, ninguém se preocupa com as armas em poder da população, mas 

quando um regime totalitário toma o controle, a primeira ação do novo 

governo é confiscar as armas dos cidadãos. Como demonstramos que esta 
Nova Ordem Mundial é o Reino do Anticristo, e uma restauração do nazismo, 
você pode esperar que o confisco de armas será uma das suas prioridades. 
Usando todos os elementos da Etapas de 1 até 4 do Plano, nossos líderes 
governamentais de todos os escalões estão tentando convencer a maioria dos 
cidadãos que as armas precisam ser confiscadas. Fazendo uso de todos os tipos 
de estatísticas de crimes, mais as muitas tragédias de homens desequilibrados 
que alvejam pessoas inocentes em locais públicos (Etapa 4, Repetição 
Contínua), os líderes governamentais têm restringido por meio de novas leis a 
aquisição e o porte de armas. E, sempre, a retórica dele é florida e parece cheia 
de boas intenções. Lembre-se, porém, de quem estamos tratando aqui. Você 
está lidando com líderes governamentais que apóiam a Nova Ordem Mundial. 
Você certamente precisa ver o perigo em acreditar em qualquer coisa que eles 

digam ou queiram fazer. Cuidado!! Esteja alerta!! (MONTUANI FILHO, 

2009, p.234-235). 

 

Isso significa que Trump, Bolsonaro161 e qualquer governo armamentista é democrata. 

No entanto, governos e pessoas que apoiam o desarmamento são totalitários. Como funciona o 

ataque à ciência e aos cientistas? O que os leva a serem “mais inteligentes” que as outras pessoas? 

 

A autora de Nova Era, Elizabeth van Buren, afirma em seu livro Secrets of the 
Illuminati, que o matemático grego Pitágoras deixou seu lar por muitos anos 
e foi viver no Egito. Pitágoras deixou sua casa em busca de um prêmio que 
cobiçava muito; ele queria aprender os segredos da Geometria, e sabia que o 

 
161 O texto se refere ao Governo dos EUA, apenas fiz o paralelo. 
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único lugar no mundo onde poderia adquirir esse conhecimento era em uma 
sociedade secreta egípcia. Em outras palavras, somente em uma sociedade 

secreta satânica Pitágoras e muitos homens como ele poderiam aprender 

Geometria!! Satanás tinha revelado esses preciosos segredos aos 

sacerdotes das sociedades secretas, com o único propósito de usar esse 

conhecimento da matemática como isca para atrair as melhores mentes 
do mundo. Satanás sabia que, uma vez que um homem tivesse aprendido 

algo tão maravilhoso e prático quanto a Geometria, estaria aberto a 

receber a religião satânica falsa contida dentro da escola de conhecimento 

especulativa, ou espiritual. Assim, Satanás revelou esses conhecimentos 

de Geometria aos membros das antigas sociedades secretas. Satanás 

poderia de forma sobrenatural também revelar segredos aos homens que 

tinham se consagrado a ele, o que é tão comum nas sociedades secretas? 

A Bíblia revela que Satanás, o príncipe deste mundo, pode fazer o que 
quiser, a não ser que o Espírito Santo de Deus o proíba especificamente. 
Para aqueles que não acreditam que as sociedades secretas existam para minar 
nossa soberania e nossas vidas, assistam aos canais History e Discovery, 
encomende alguns vídeos, encontre ex-membros desses grupos que falem com 
você, leia o crescente campo de livros, artigos e panfletos. Pesquise-os; 
acompanhe-os na mídia, embora a mídia seja o recurso menos confiável, uma 
vez que pertence ao mesmo grupo de elite que criou as sociedades secretas. 

Isto é um verdadeiro enigma por si mesmo. (MONTUANI FILHO, 2009, 
p.13). 

 

Dessa forma, é possível entender porque essas pessoas fazem as escolhas dos 

profissionais de saúde que as atenderão, pois existem os médicos que Deus permitiu que 

tivessem saberes para curar doenças desse mundo e outros que são os satanistas. No site há 

inúmeros artigos sobre vacina (anti-vacina), HIV, Covid-19, entre outras doenças, sempre 

seguindo as premissas religiosas. Esse ponto também tem uma interferência enorme da bíblia, 

não esqueçamos que a lepra (hanseníase) é a maldição de Deus. Até hoje ainda existem estigmas 

com relação a essa doença. Até poucos anos, os portadores de hanseníase eram alojados em 

“leprosários” e afastados da sociedade. 

Com o avanço da ciência passou a ser possível monitorar as pessoas e obter o controle 

mundial do que fazem. Essa ideia não é absurda, pois se Deus é Onipresente e Onisciente e os 

homens querem ser deuses, estão fazendo por intermédio do pacto com Satanás. 

 
A tecnologia do MMEA - Matriz de Múltiplos Micro-Eletrodos- permitirá que 
cada pessoa no mundo seja completamente controlada por esse microcircuito 
implantável! Emoções como o medo, euforia, depressão, prazer e dor, poderão 
ser controladas e até mesmo induzidas via radiofreqüência! Um financiamento 
amplo e sigiloso foi liberado pela DARPA, a Agência de Projetos de Pesquisa 
Avançada em Defesa, do governo americano, para que em breve esse 
microcircuito esteja pronto para ser utilizado pelo Anticristo. Os RFIDs, que 
atualmente estão sendo colocados em uso no comércio, são apenas a ponta do 

iceberg. (MONTUANI FILHO, 2009, p.179). 
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 A música também é componente essencial para esse grupo de fundamentalistas cristãos, 

de maneira que surge como fundamental para compreender a Nova Ordem Mundial. 

Consideram que a música escutada por jovens “geralmente” é “sem qualidades e os leva ao 

robostismo e a apatia, a violência e as drogas”, além de ser “usada para controle da mente”, 

sendo Black Sabbath e Rolling Stones os principais originadores do satanismo musical desde 

os anos de 1970. (MONTUANI FILHO, 2009, p.24). 

Segundo os cristãos fundamentalistas, as músicas abrangem  aspectos principais e 

amplos162: o niilismo: uma atitude negativa em relação à vida, sem o oferecimento de soluções; 

o suicídio, algo que seria explicitamente encorajado; a percepção do homem como uma 

máquina aperfeiçoada; espiritismo, ocultismo e adoração a Satanás; “glorificação do uso das 

drogas”; violência e rebelião, assim como sexo, são temáticas trazidas pelo rock, segundo esse 

grupo de cristãos. (MONTUANI FILHO, 2009, p.24). 

 

 
                          Figura 26. Sexo, drogas e Rock in Roll. 

 

Na imagem acima observamos uma frase de Dante Mantovani, em época o Presidente 

da Funarte no Governo de Jair Bolsonaro, o que demonstra a relação desses discursos 

conspiracionistas com o envolvimento de membros do governo. Para os fundamentalistas, o 

rock possui um “efeito terrível que a Música Rock tem na sociedade americana, e como foi 

utilizada para levar nossa juventude a praticar os valores do satanismo.”. Os pontos esboçados 

por esses autores é que há um Plano com Seis Etapas que são seguidos e que modificam o 

comportamento das pessoas. Esse plano, no âmbito musical, teria sido iniciado a partir do 

 
162 [Dan e Steve Peters, Why Knock Rock?, Bethany House Publishers, Minneapolis, Mn., 1984, p. 153-156. Veja 

também:The Devil's Disciples, Jeff Godwin, Chick Publications, Chino, CA, 1985, pg 310 -311.] 



161 

 

   
 

advento dos Beatles que “cantavam músicas que glorificam as drogas e o misticismo oriental.”. 

(MONTUANI FILHO, 2009, p.236-237).   

 
o desenvolvimento da Música Rock também seguido pela Etapa 1 do Plano 
das Seis Etapas para a Mudança do Comportamento ocorreu em meados dos 
anos 60, quando o Rock suave da era Elvis Presley, influenciado pela música 
Country, mudou radicalmente, com o advento dos Beatles. Os Beatles 
cantavam músicas que glorificam as drogas e o misticismo oriental. O público 
ficou chocado com essa mudança radical. [Etapa 2] Mas, em seguida, outras 
pessoas levantaram-se para defender o direito da moçada de ouvir o que 
quissessem. [Etapa 3] A repetição contínua neutralizou a resistência das 
pessoas, fazendo os Beatles e outros grupos encherem estádios em suas 
apresentações. Em seguida, as Etapas 5 e 6 ocorreram tão rapidamente quanto 
um piscar de olhos. Hoje, os Beatles têm reconhecimento público e ninguém 
vê nada de errado na música deles. Assim, os valores e o comportamento 
deles, tão presentes em sua música, estão alcançando mais jovens do que 
nunca! Depois, no início até meados dos anos 79, o mesmo Plano das Seis 
Etapas ocorreu quando bandas de Rock mais macabras entraram em cena. 
Exemplos são o K.I.S.S., cujos trajes e letras pareciam tão satânicos. Outros 
músicos, como Ozzie Osbourne, tentaram chocar as pessoas com seu 
comportamento extravagante, sua aparência e as letras. As pessoas ficaram 
horrivelmente chocadas [Etapa 2], mas passamos pelas Etapas 3 e 4 
rapidamente. Hoje, completamos a Etapa 6, que é a aceitação total e essa 
música satânica é amplamente consumida e ninguém mais parece estar 
preocupado. Pais, se seu filho está ouvindo Música Rock, você precisa tomar 
uma ação enérgica e proibi-la de entrar na sua casa, não importando qual seja 
a reação do filho. Ele está sendo insensibilizado e sua alma está sendo levada 
para longe do amor e da paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Ore, ore e ore mais,  

depois ataque a Música Rock que seu filho está ouvindo!!! (MONTUANI 
FILHO, 2009, p.236-237). 

 

 Para tanto, observamos que são vários os elementos alvo de ataques desses grupos 

fundamentalistas: as mulheres, homossexuais, religiões de diferentes matrizes, métodos 

contraceptivos, bem como a música. Com o objetivo de compreender as características dos 

seguidores da Nova Ordem Mundial, segundo os fundamentalistas, foi possível verificar alguns 

atributos. O primeiro é o que denominam como orgulho arrogante relacionado com a 

superioridade, como se fossem “uma classe de elite”, escolhida “por seu raro conhecimento 

inato da "verdade", enquanto o restante do mundo são meros peões”; o segundo é a dupla 

personalidade, também relacionado ao comportamento e com a questão religiosa: “As 

sociedades, como um todo, não adoram a Deus porque se consideram como a forma elevada de 

vida... mais elevada do que o homem comum”; o terceiro atributo é o ensino vinculado com 

informação e oralidade para transmissão de conteúdo; a bondade inerente é o que denominam 

como o quarto aspecto: o homem como um ser “inerentemente bom” e que “deve aprender os 

segredos por meio da afiliação, garantindo que o iniciado em potencial preencha os critérios 
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para ser considerado digno o bastante para ser um membro da sociedade”; o vindouro salvador 

é o quinto ponto, no qual afirma que “os satanistas e os membros das sociedades” (da NOM) 

entendem que o Cristo Redentor “é o anticristo”. (MONTUANI FILHO, 2009, p.15-16). 

Os aspectos elencados abaixo, “grandes segredos”, estariam também envolvidos na 

magia negra e no satanismo, algo típico das pessoas da NOM. 

 
1) A sociedade secreta se comunica com formas de vida alienígenas, que são 
os verdadeiros 
poderosos por trás da sociedade mundial. 
2) O propósito da sociedade secreta é criar um Governo Uno Mundial, com a 
Irmandade no 
topo, mas acima deles a força alien, Luciferiana. 
3) A maneira de controlar as massas é atraves de lavagem cerebral e ocultismo, 
magia satânica, com o intuito de manipular. 
4) A recompensa será riqueza e poder. 
5) Somos todos seres espirituais, portanto imortais, habitando corpos 

perecíveis. (MONTUANI FILHO, 2009, p.17). 

 
 

 Chegamos no ápice da história da origem de como os Illuminattis conseguiram 

encontrar uma teoria para ser utilizada para a construção da Nova Ordem Mundial e essa 

explicação é a “cereja do bolo”. Mas, até chegar lá, existem teorias de extra-terrestres, óvnis, a 

ligação com Israel (único povo escolhido por Deus), as guerras entre os árabes e o povo de 

Israel, etc.  

 

Agora voltemos ainda à História. Weishaupt não tinha um elemento em seu 
grande plano para estabelecer sua Nova Ordem Mundial: um Plano de Batalha 
Tático que claramente especifica como ele deveria proceder para derrubar 
todos os governos estabelecidos no mundo ocidental. Em 1823, um professor 
alemão de filosofia chamado Hegel criou essa fórmula, esse plano de batalha 
específico. Hegel propôs que as sociedades fossem governadas pela seguinte 
fórmula: 
• A existência de um tipo de governo ou sociedade, chamado Tese, provocaria 
o aparecimento do oposto desse tipo de governo ou sociedade, que Hegel 
chamou de Antítese. 
• Tese e Antítese naturalmente começariam a batalhar uma contra a outra, pois 
são sistemas exatamente opostos e, portanto, com visões diferentes sobre o 
mundo. 
• Se a Tese e a Antítese batalharem por um longo período de tempo , sem que 
nenhum lado aniquile o outro, essa batalha resultará em ambos os lados 
mudando para um sistema híbrido de governo e de sociedade, que Hegel 
chamou de Síntese.  
A Antítese foi teoricamente criada quando o Manifesto Comunista foi 

publicado por Karl Marx em 1848. O autor cristão, Gary Kah, descobriu 
esse segredo quando recebeu uma coleção de livros maçônicos antigos e 
secretos. Ele escreveu sobre isso em Enroute to a Global Occupation. Na 
página 94, Kah reproduz um diagrama que ele descobriu, que ilustra a ligação 
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histórica entre o Movimento de Nova Era, com a Maçonaria, com os 
Illuminati, os Rosacruzes, os Cavaleiros Templários, Gnosticismo, 
Cabalismo, e a mãe de todos eles, as antigas religiões de mistério do Egito e 
da Babilônia. Fora, para o lado desse principal corpo de ligação, estavam 
vários grupos criados pela Maçonaria/Illuminati. "Marxismo" é mostrado em 
um quadro, com uma seta apontando para a Maçonaria/Iluministas! Não resta 
dúvida. A Maçonaria e os Illuminati criaram o comunismo como um 

oposto direto à Tese, para que a teoria de Hegel pudesse ter 

prosseguimento. O comunismo propõe que na Economia, o Estado possua 
todos os bens de produção e que planeje o que será produzido; na religião, 
propõe o ateísmo; na política, uma ditadura do proletariado. Um oposto mais 
completo à Tese do que esse não seria sido possível.  
Síntese - é o novo sistema híbrido produzido pela batalha constante entre a 
Tese e a Antítese. A Síntese está planejada para ser Fascista na economia, 
em que os meios de produção e a distribuição dos produtos estão nas mãos da 
iniciativa privada, mas o governo determina quanto é produzido e quantas 
empresas podem produzir o mesmo tipo de produto. A síntese foi planejada 

para ser Satânica na religião, que é o híbrido entre a Tese judaico-cristã 

e a Antítese ateísta. Esse novo sistema, hipoteticamente chamado de Síntese, 
sempre teve um título. Sempre foi conhecido como Nova Ordem Mundial. 

(MONTUANI FILHO, 2009, p.34 e35, grifos nossos). 
 

Para os fanáticos que acreditam na Nova Ordem Mundial, foram os EUA que 

financiaram a Revolução Russa, pois deveria existir a Tese (EUA) e Antítese (Rússia) e assim 

continuar com uma guerra fria para manipularem a população mundial. 

 

O requisito número um para esse conceito funcionar era que o governo de uma 
grande nação fosse derrubado e substituído por um governo que seguisse a 
Antítese, o comunismo. Como os EUA eram os líderes inquestionáveis do 
sistema da Tese (capitalismo), foi absolutamente necessário que a nova 
Antítese (o comunismo) fosse liderada por uma nação que fosse similarmente 
dotada de território amplo, uma população grande e rica em recursos naturais. 
Os Planejadores da Nova Ordem Mundial decidiram, no início de 1900, que 
essa nação seria a Rússia. Assim, dinheiro ocidental fluiu continuamente para 
Lênin, para ajudá-lo a derrubar os czares da Rússia. (...) Uma vez que a Rússia 
tornou-se comunista, a próxima fase do plano foi introduzida. Essa fase requer 
a ameaça de conflito entre os EUA e a Rússia, sem que nenhum lado derrote 
militarmente o outro. Assim, após a Segunda Guerra Mundial, a Rússia 
emergiu como uma superpotência por causa da ajuda recebida após a Segunda 
Guerra, e os povos do mundo ficaram expostos a uma crise após a outra entre 
os EUA e a Rússia. Como resultado de mais de 40 anos de conflito planejado 
entre Tese (EUA) e Antítese (Rússia), o tempo chegou para a fusão planejada 
na nova Síntese, a Nova Ordem Mundial. Durante o tempo todo, os líderes do 
comunismo foram participantes no Plano para criar a Nova Ordem Mundial. 
Eles foram soldados leais à causa, juntamente com os capitalistas ocidentais e 
os líderes políticos do Ocidente. A declaração de Gorbachev revela claramente 
a verdade desse cenário: Resumo da Notícia: Revista Time, de 25/5/1992, "A 
Chat with the Gorbatchevs". “Nada sobre a visita triunfal de duas semanas 
de Mikhail Gorbatchev aos EUA sugere que ele seja um político removido do 
poder. Os americanos ... o receberam com ovações... Embora sua visita aos 
EUA tenha sido para angariar fundos e fazer contatos para .... a Fundação 
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Gorbatchev, ela também serviu para apresentá-lo aos estadistas, cujos 
pronunciamentos terão repercursões em todo o mundo. Seu tema é um 
corolário de sua própria perestroika: o mundo inteiro precisa de uma 
mudança e de uma reorientação... Gorbachev não foi forçado a admitir que 
a teoria socialista falhou ou que o comunismo morreu. Uma alternativa entre 
capitalismo e comunismo estará sendo oferecida em um futuro próximo ....".  
Nossa compreensão histórica está agora completa. A ligação da organização 
é: 
➢  1776 — A sociedade Mestres dos Illuminati é criada com o objetivo de 
estabelecer a Nova Ordem Mundial. 
➢  1823 — Apresentação da Teoria de Hegel (Tese x Antítese = Síntese). 
➢ 1848 — Karl Marx cria o comunismo, a Antítese perfeita para o sistema 
de tese do capitalismo. 
➢ 1875 — O movimento de Nova Era é estabelecido como a sociedade 
secreta, a Sociedade Teosófica. 
➢ 1917 — O comunismo torna-se o sistema de governo da Rússia, criando 
na realidade a Antítese à Tese do Mundo Ocidental, liderado pelos EUA. 
➢ 1917-1945 — As potências ocidentais concedem crédito abundante à 
Rússia, fazendo-a atingir o status de superpotência. 
➢ 1945-1989 — A URSS ameaça conflito potencial com os EUA, 
especialmente com o cenário aterrorizador de guerra nuclear. O conflito real 
é evitado. 
➢ 1975 — Os espíritos-guia dizem aos líderes da Sociedade Teosófica que 
chegou a hora de tornar-se pública, mudando o nome para Movimento de 
Nova Era. 
➢ 1990 — O presidente norte-americano George Bush anuncia a Nova 
Ordem Mundial em agosto, após a invasão do Kuwait pelo Iraque. 
➢ 1990 — O comunismo muda de roupagem para tornar-se Nova Era e 
iniciar sua planejada dissolução. 
BREVE — Fusão entre o Ocidente e o Oriente, isto é, EUA/Rússia em 

um Governo Mundial por meio das Nações Unidas. 

O mesmo Iluminismo que criou os EUA como a Nova Atlântida em 1776, 
também criou o comunismo entre 1846-48! Depois que você compreender este 
fato, entenderá inúmeras questões históricas que nunca fizeram sentido 
anteriormente. Por exemplo, entenderá: Por que a ação americana de 
"combater o avanço comunista" na verdade fortaleceu o comunismo; Por que 
enormes somas de dinheiro americano e europeu fluíram todas as décadas para 
a URSS para manter sua economia estável, muito embora a doutrina e a 
retórica comunistas declaravam inflexivelmente que sua meta era destruir todo 
o sistema capitalista; Por que o presidente Franklin Roosevelt cedeu a Europa 
Oriental aos soviéticos quando não existiam razões práticas para isso; Por que 
a superpotência EUA, liderada pelo presidente republicano Eisenhower, 
permitiu que Fidel Castro chegasse ao poder e se mantivesse nele, quando 
todos sabiam desde o início que Castro era comunista. Mais tarde, o presidente 
democrata Kennedy deliberadamente interrompeu a invasão da Baía dos 
Porcos, garantindo assim que Fidel Castro continuasse como ditador 
indefinidamente. Agora você aprenderá a verdade que os EUA queriam o 
comunismo em Cuba para prosseguir com o processo de conflito dialético. 

(MONTUANI FILHO, 2009, p. 36-37). 

 

Esses atores, os líderes cristãos e alguns dos eleitores mais radicalizados de Bolsonaro, 

possuem em comum a equivocada compreensão de que os comunistas são parte principal desse 

projeto de sociedade: eles estariam ligados às esferas acadêmicos-científicas, à cultura, em 
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programas de televisão, séries, filmes, à mídia, seja ela em formato digital ou físico, como nas 

escolas, nas instituições e até mesmo na ONU e na redação dos Direitos Humanos. Mesmo que 

seja uma teoria conspiratória, fundamentada na fé, na religiosidade e na mentira, essas tomaram 

grandes proporções quando verificamos que tal discurso foi utilizado por um candidato à 

presidência.  

Tais Fake News sobre o Foro de São Paulo, as relações entre PT e o crime organizado, 

bem como as questões chamadas de ideologia de gênero, o “ecologismo”, entre tantos, se unem 

em torno da NOM e do “globalismo”, que têm parte dos neopentecostais e alguns católicos 

fundamentalistas como protagonistas de tais discursos. Entendemos que tais teorias  

conspiratórias que unem essas pessoas foram fundamentais para a união dessa fração que votou 

em Bolsonaro. 

 

2.6.: Religião e Política: o voto evangélico nas eleições de 2018 

 

As eleições de 2018 não demonstraram apenas uma bipolarização da política brasileira, 

mas uma questão de classe e o avanço do neoliberalismo no Brasil. O plano de governo de 

Bolsonaro, assim como sua militância e eleitores, têm em comum, principalmente, o fato de 

aprofundarem o domínio do capitalismo no Brasil163. É nesse sentido que fundamentaremos 

que a ideologia predominante de tais eleitores e do próprio candidato é respaldada na teologia 

da prosperidade, em diversas conspirações e no capitalismo. 

A resposta para a crise mundial, vivida pelo Brasil há anos, consegue se articular tanto 

com o discurso conspiracionista da NOM e do globalismo (que nada mais são do que a tentativa 

de preservar o capitalismo conforme desenvolvem uma ideologia anticomunista), como da 

teologia da prosperidade: localizada na esfera da fé individualista e da doação de dízimos, 

voltada à lógica das grandes empresas. Com o intuito de reverter o cenário de crise, com o 

reforço do sentimento anticomunista e principalmente anti-PT, muitos brasileiros encararam 

Bolsonaro como o Salvador, o Mito, o Líder e o Capitão, que colocaria o país nos rumos da 

moralidade, da ética na política e da religiosidade. 

Almeida aponta, e concordamos com ele, que “nem todos os conservadores são 

evangélicos, nem todos os evangélicos são conservadores”, mas como resposta à crise 

 
163 No livro CEM FLORES (Org.). O governo Bolsonaro – Ofensiva burguesa e Resistência proletaria. 

Cemflores.org, 2019., trabalha com a importante tese de que o governo Bolsonaro “se trata, portanto, de um 

governo que dá continuidade à dominação capitalista no Brasil, buscando adequá-la aos novos tempos de crise, 

necessariamente tempos de maior explora ção e repressão. Ou seja, Bolsonaro é mais um coordenador da recente 

ofensiva burguesa vivenciada em nosso país.”. (CEM FLORES, 2019, p.05).  



166 

 

   
 

brasileira, tais grupos, somados aos conspiracionistas – vistos nesta tese como um grupo 

influenciador para o meio católico fundamentalista e para os neopentecostais da IURD e da 

ADVC, não como força social - se articularam para eleger o candidato da extrema direita. 

(ALMEIDA, 2019, pp.185-186). 

Mas, afinal, quem foram os eleitores de Bolsonaro? O que os uniu em torno de um 

projeto político neoliberal (política também dos outros candidatos à Presidência), do 

politicamente incorreto e do evangelismo? 

A primeira pesquisa eleitoral realizada após a definição das candidaturas à Presidência 

mostrava o seguinte cenário: 

 
O Ibope divulgou nesta segunda-feira (20) pesquisa sobre a intenção de voto 
aos candidatos a presidente da República. O levantamento foi encomendado 
pela TV Globo e pelo jornal Estado de S.Paulo. Esta é a primeira pesquisa 
após o registro dos candidatos na Justiça Eleitoral. De acordo com a 

pesquisa, o candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, aparece com 37% 
das intenções de votos, seguido por Jair Bolsonaro (PSL) com 18%.  
Marina Silva, candidata da Rede, tem 6% das intenções; Ciro Gomes (PDT) e 
Geraldo Alckmin (PSDB), com 5% cada um; Alvaro Dias (Podemos) tem 3%. 
Com 1% das intenções dos votos, aparecem Guilherme Boulos (PSOL), 
Henrique Meirelles (MDB), João Amoêdo (Novo) e José Maria Eymael (DC). 
Os candidatos Cabo Daciolo (Patriota), Vera Lúcia (PSTU) e João Goulart 
Filho (PPL) não atingiram 1%. Os brancos e nulos somam 16%. Os 
entrevistados que não sabem ou não responderam chegaram a 6%. O instituto 
também apurou o cenário sem a presença de Lula, que está preso em Curitiba 
após ter sido condenado em segunda instância. O registro da candidatura dele 
e pedidos de impugnação estão sob análise da Justiça eleitoral. Neste cenário, 
o candidato do PT seria Fernando Haddad, que atualmente é o vice na chapa. 
O resultado é: Jair Bolsonaro (PSL) com 20%, Marina Silva (Rede) com 

12%, Ciro Gomes (PDT) com 9%, Geraldo Alckmin (PSDB) com 7%, 
Fernando Haddad (PT) com 4%, e Alvaro Dias (Podemos) com 3%. 
(AGÊNCIA BRASIL, 2018, grifos nossos).164 

 

Desta forma, é possível perceber que, mesmo já preso em 07 de abril de 2018, Luiz 

Inácio Lula da Silva era o candidato com mais intenção de votos. Esse cenário ficou estabilizado 

com Bolsonaro em segundo lugar, estagnado, até o evento da facada.165 

A matéria da Folha de São Paulo, datada de 24 de setembro de 2018, ainda mostra 

estacionada a intenção de votos ao candidato Jair Messias Bolsonaro, mesmo após o episódio 

da facada, em 06 de setembro de 2018. A manchete do jornal defende uma estagnação dos votos 

 
164<<Disponível em: https://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2018-08/ibope-divulga-1a-pesquisa-apos-

registro-de-candidatos-presidente>> Acesso em 16 de novembro de 2020. 
165Sobre esse evento, ex-apoiadores do candidato vencedor do pleito passou a divulgar uma eventual fraude para 

ganhar as eleições. A respeito, um recorte da fala da Deputada Federal Joice Hasselman "Se eu tomasse uma 

facada, ganhava a eleição": Joice narra conversa com Bolsonaro  

https://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2018-08/ibope-divulga-1a-pesquisa-apos-registro-de-candidatos-presidente
https://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2018-08/ibope-divulga-1a-pesquisa-apos-registro-de-candidatos-presidente
https://youtu.be/CxK4cCufmCE
https://youtu.be/CxK4cCufmCE
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a Bolsonaro, pois ainda era recente a pesquisa aparecendo Haddad como candidato do Partido 

dos Trabalhadores, substituindo definitivamente Lula. Conforme apontado pela agência Brasil, 

Haddad tinha apenas 4% das intenções de voto e salta para 22%. Outro fato é que essa pesquisa 

já foi realizada após 06 de setembro de 2018, data da facada, assim demonstra que não foi 

imediatamente após o “atentado” que o número de eleitores para o candidato do PSL alavanca 

em definitivo. Inclusive a manchete do Jornal que avalia “Pesquisa Ibope divulgada nesta 

segunda (24) aponta que Jair Bolsonaro (PSL) segue na liderança da corrida presidencial, 

apesar de estacionado, com 28% das intenções de voto”, mas nesse momento já era “seguido 

por Fernando Haddad (PT), que vai a 22%.”. Já  em segundo turno, quando dessa pesquisa “o 

candidato do PSL perde para Ciro (46% a 35%), Haddad (43% a 37%) e Alckmin (41% a 

36%)”.  

 

Figura 27. Pesquisa contratada pela TV Globo e pelo jornal O Estado de S. Paulo e 

ouviu 2.506 eleitores nos dias 22 e 23 de setembro em 178 cidades brasileiras.166 

 
166<< Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/09/bolsonaro-estaciona-em-28-e-haddad-vai-a-

22-diz-ibope.shtml>> Acesso em 18 de novembro de 2020. 

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/09/jair-bolsonaro-mobilizou-itamaraty-para-resolver-assunto-pessoal-em-2011.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/09/jair-bolsonaro-mobilizou-itamaraty-para-resolver-assunto-pessoal-em-2011.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/09/bolsonaro-continua-lider-haddad-cresce-11-pontos-e-se-isola-em-segundo-diz-ibope.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/09/no-coracao-lulista-haddad-e-so-um-numero-de-nome-adraike-radarde-ou-alade.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/09/bolsonaro-estaciona-em-28-e-haddad-vai-a-22-diz-ibope.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/09/bolsonaro-estaciona-em-28-e-haddad-vai-a-22-diz-ibope.shtml
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As máquinas de mensagens em massa do candidato, ainda em investigação no Tribunal 

Superior Eleitoral, começaram a fazer ampla divulgação do “suposto” atentado e, de fato, o 

candidato começou a recuperar a intenção de votos. Principalmente após a impugnação da 

candidatura de Luís Inácio Lula da Silva e a substituição pelo candidato Fernando Haddad.  

 

Figura 28. Pesquisa de intenção de voto realizada em 02/10/2018. 

 

Na tabela acima é possível observar que a intenção de voto no candidato Jair Bolsonaro 

aumentava gradativamente, atingindo “patamar inédito de intenção de voto” para presidente da 

República. A pesquisa acima demonstra que Bolsonaro conquistou, pela primeira vez, “a 

barreira dos 30%” de um eleitorado, com vantagens para seu principal opositor Fernando 

Haddad. Levamos em consideração que esse aumento ocorreu principalmente porque Haddad 

substituiu Lula, que estava preso, na corrida presidencial. 167 (DATAFOLHA, 2018, p.02).168 

 
A análise do crescimento de Bolsonaro entre os segmentos do eleitorado 
mostra alta acentuada entre as mulheres (de 21% para 27%, colocando-o à 
frente de Haddad, que tem 20%), entre os mais escolarizados (de 37% para 
43%, ante 14% do petista), na parcela do eleitorado com renda familiar de 5 a 
10 salários (de 44% para 51%, enquanto Haddad recuou de 16% para 12%). 
Na região Sudeste, que conta com o maior número de eleitores, o deputado do 

 
167 A pesquisa do Datafolha demonstra que 51% defendiam a continuidade da prisão de Lula e de sua condenação. 

“Entre os eleitores de Bolsonaro, 82% defendem a manutenção da condenação e da prisão de Lula”, outros 11% 

acreditavam que Lula deveria ser solto após a condenação e 6% opinavam que ele deveria cumprir prisão 

domiciliar. (DATAFOLHA, 2018, p.06). 
168 No levantamento do Datafolha foram ouvidos 3.240 eleitores de 225 munícipios do Brasil. A margem de erro 

da pesquisa foi de 02 pontos percentuais para menos ou para mais. << 

http://media.folha.uol.com.br/datafolha/2018/10/03/776678db26ecdb20bfc92154c155a05fivbr.pdf >>. Acesso em 

17 de novembro de 2020. 

http://media.folha.uol.com.br/datafolha/2018/10/03/776678db26ecdb20bfc92154c155a05fivbr.pdf
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PSL passou de 31% para 36%, e no Sul o crescimento foi de 35% para 44%, 
devolvendo à região a posição de mais bolsonarista até o momento (no 
levantamento anterior, estava atrás do Centro-Oeste, em que 39% optavam 
pelo militar reformado). No Nordeste, Haddad lidera (36% a 20%), mas a 
distância entre eles diminuiu (era de 38% a 16%). Entre os evangélicos, que 
representam 31% do eleitorado brasileiro, Bolsonaro lidera com 40%, e 
Haddad, 15%. Na porção de católicos, que responde por 55% dos eleitores, há 
empate entre os dois candidatos mais bem colocados na pesquisa (29% a 
25%). (DATAFOLHA, 2018, p.02). 

 

A evolução das pesquisas eleitorais que fez a comparação por sexo, idade, escolaridade, 

renda, região, religião e orientação sexual, demonstrou um número considerável de evangélicos 

com intenção de votos ao candidato Jair Messias Bolsonaro, conforme demonstram os gráficos 

das pesquisas realizadas em 01/10/2019 e 25/10/2019. 

 

 

Figura 29. Religião I. 
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Figura 30. Religião II. 

 

Se compararmos a pesquisa do Ibope de 01/10/2019 com a pesquisa Datafolha de 

25/10/2010 identificamos um aumento expressivo da rejeição do candidato petista entre os 

eleitores de denominação evangélica, como expressão desse crescimento, também ainda existe 

o levantamento das mensagens nos grupos do Whatsapp relacionando Fernando Haddad à 

pedofilia. Se essa questão dos motivos ainda está sendo apurados no TSE, o que verificamos, 

pelos gráficos, é que seja o que for que tenha ocorrido nesse intervalo, de fato, ajudou a que 

milhares de votos de evangélicos migrassem para Jair Messias Bolsonaro. Não somos da 

percepção de que esse voto se deu, simplesmente, por entenderem que o candidato do PSL 

é/seria evangélico, pois também tínhamos a candidata Marina Silva como representante desse 

setor religioso. De fato, o que mais explica o aumento da rejeição foram os ataques morais ao 

candidato do Partido dos Trabalhadores. Também, entre os católicos, o fato de Fernando 

Haddad e Manuela D’ávila terem ido a uma missa e comungar (símbolo maior de interação 

entre os católicos e o divino, pois a hóstia representa o Corpo de Cristo) gerou muita indignação 

e rejeição por parte desses eleitores. 
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Vejamos abaixo o voto dos evangélicos para Bolsonaro, segundo pesquisa do 

Datafolha169. 

 

 

Figura 31. Intenção de voto para presidente da República – 2º turno - 25/10. 

 

Nas pesquisas de intenções de voto apresentadas acima, o levantamento foi realizado 

nos dias 24 e 25 de outubro de 2018, com 9.173 entrevistas presenciais em 341 municípios.  

Bolsonaro (PSL) já era apontado como o próximo presidente do Brasil a partir de janeiro de 

2019 e com esse cenário, já se anunciava um segundo turno e um aumento da polarização no 

Brasil: entre a chamada esquerda e a direita. Contudo, ambos os candidatos praticamente 

empatavam em termos de “rejeição”: Haddad subiu de 32% para 41%, praticamente muito perto 

de Bolsonaro que se mantinha em 45% de rejeição. Entre o público evangélico, Bolsonaro já 

era o mais cotado. (DATAFOLHA, 2018, p.04).  

Em entrevista para a Carta Capital datada de 19 de Setembro de 2018170 a pesquisadora 

Esther Solano demonstra que o principal sentimento em comum entre os eleitores de Bolsonaro 

foi o de rejeição da política.  

 
169 A pesquisa do Datafolha foi realizada entre 24 e 25 de outubro de 2018. 

<http://media.folha.uol.com.br/datafolha/2018/10/26/3416374d208f7def05d 1476d05ede73e.pdf >> Acesso em 

17 de novembro de 2020. Nesse segundo turno, segundo pesquisa do Datafolha (2018), os eleitores ainda se 

sentiam inseguros e com raiva do país, mas o sentimento de pessimismo era menor. Os temas ‘futuro’ e ‘esperança’ 

também fizeram parte da pesquisa demonstrando que cerca de 55% do eleitorado de Bolsonaro sente mais 

‘esperança’ sobre o futuro do país – o que avaliaremos de maneira mais aprofundada no quarto capítulo desta tese. 
170 << https://www.cartacapital.com.br/politica/eleitor-tipico-de-bolsonaro-e-homem-branco-de-classe-media-e-

superior-completo/>> Acesso em 17 de novembro de 2020.  

http://media.folha.uol.com.br/datafolha/2018/10/26/3416374d208f7def05d1476d05ede73e.pdf
https://www.cartacapital.com.br/politica/eleitor-tipico-de-bolsonaro-e-homem-branco-de-classe-media-e-superior-completo/
https://www.cartacapital.com.br/politica/eleitor-tipico-de-bolsonaro-e-homem-branco-de-classe-media-e-superior-completo/
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Figura 32. Capa da Matéria de 19/09/2018. 

 

Concordamos com Solano (2018) quando ela afirma que foi um “voto de frustração, de 

cansaço e inclusive de desabafo contra a política.”. Foi justamente entre os “desiludidos” com 

a política brasileira, entre muito que enxergaram o PT como o partido que traiu o povo 

brasileiro, que Bolsonaro tomou espaço como o Salvador. No entanto, é necessário ressaltarmos 

que as teorias da conspiração, como vistas no item anterior deste capítulo, bem como a teologia 

da prosperidade, auxiliam nesse processo de “pessimismo” em relação a situação política e 

econômica do país. A tendência não haveria de ser outra: buscar em um candidato que dizia ser 

capaz de resolver a situação da crise econômica e nos tirar do socialismo. 

 

 

Figura 33. Pesquisa sobre imagem do país em 02/10/2018. 

 

Acima é possível observar que foi realizada também uma pesquisa sobre a imagem do 

país. A maioria dos eleitores demonstrava insatisfação e pessimismo com a realidade do Brasil, 
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principalmente entre os jovens. Sendo os principais percentuais com temáticas d a segurança 

pública (88% opinaram sobre a insegurança), 79% triste com a imagem do país (mas a pesquisa 

não menciona quais perguntas foram realizadas), e 68% e 62% com raiva e medo do futuro do 

país, respectivamente. (DATAFOLHA, 2018, p.02).171  

Bolsonaro se utilizou do sentimento de pessimismo, de insegurança e de medo para 

angariar seus votos e ser capaz de percorrer as diferentes classes e grupos sociais do Brasil. 

“Esse eleitor rejeita a tirania do politicamente correto.”. Bolsonaro escancarava o machismo, a 

homofobia e o racismo existentes no Brasil: “O Brasil é o país que mais mata pessoas 

transgênero no mundo, tem uma alta taxa de feminicídio, o homicídio contra a mulher.”. Sendo, 

portanto, “um país construído sobre uma base de discurso e de prática de ódio contra o 

diferente.”. (SOLANO, 2018). 

Para Solano (2018), mesmo que Bolsonaro utilizasse de um discurso de ódio durante a 

campanha, isso não era visto por seus eleitores. Devido a uma “banalização” desse tipo de 

discurso, os “eleitores não enxergam, não identificam” isso, “e, sim, um exagero, até uma coisa 

folclórica do candidato. Eles inclusive falam que Bolsonaro é um candidato honesto, que não 

se deixa levar pelo marketing eleitoral” e por um roteiro da política. De fato, o candidato da 

extrema direita se utiliza de um discurso de ódio, do chamado politicamente incorreto, mas 

falava sobre liberdade de se expressar da maneira em que quisesse, mesmo que sua maneira de 

falar e vocabulário atingissem inúmeras pessoas e grupos sociais. 

 

 
171Disponível em: 

<<http://media.folha.uol.com.br/datafolha/2018/10/03/9b69af038a498a82cbc07d8a2d0c03b4sntps.pdf>>. 

Acesso em 17 de novembro de 2020. 

http://media.folha.uol.com.br/datafolha/2018/10/03/9b69af038a498a82cbc07d8a2d0c03b4sntps.pdf
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Figura 34. Pesquisa de intenção de voto - véspera – realizada em 05/10/2018 e 

06/10/2018. 

 

Escolhemos essa pesquisa172, que demonstrava o segundo turno entre Jair Bolsonaro e 

Fernando Haddad, justamente para demonstrar o aumento de intenções de votos no candidato 

da extrema direita após ele ter passado um mês de sua campanha internado. No dia 06 de 

setembro de 2018, Bolsonaro foi mais uma vez palco das manchetes de jornais, programas de 

televisão e visibilidade nas redes sociais. Com direito a página no Wikipédia: a enciclopédia 

livre173, o “atentado” em que o candidato foi vítima ganhou data, hora e atualizações da 

investigação policial. 

Bolsonaro utilizou-se do “atentado” durante o mês em que passou internado. Sua 

campanha política, com a ajuda de seus filhos e de sua militância digital, e as intenções de votos 

aumentaram e ganharam mais intensidade. O discurso do candidato foi que havia sido vítima 

de um militante do PSOL, da esquerda e dos comunistas.174 Há teorias da conspiração que 

dizem que Bolsonaro nunca foi esfaqueado, nem mesmo internado, bem como a facada foi 

encenada e ajudou para o aumento de votos entre os eleitores, inclusive entre os fiéis 

evangélicos. 

 
172 Esta pesquisa foi realizada nos dias 05 e 06 de outubro de 2018, com 19.552 entrevistas presenciais em 382 

munícipios do país. Com margem de erro também de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, e com 95% 

de retratar a realidade.  
173 << https://pt.wikipedia.org/wiki/Atentado_contra_Jair_Bolsonaro>> Acesso em 17 de novembro de 2020. 
174 Um ano após a data da facada, os apoiadores de Bolsonaro cantaram parabéns para o mit o. Em 2020, o próprio 

presidente publicou em suas redes sociais um vídeo gravado no momento da facada. Ver << 

https://www.em.com.br/app/noticia/politica/2020/09/06/interna_politica,1183004/dois-anos-da-facada-em-

bolsonaro-presidente-relembra-o-atentado.shtml>> Acesso em 17 de novembro de 2020.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Atentado_contra_Jair_Bolsonaro
https://www.em.com.br/app/noticia/politica/2020/09/06/interna_politica,1183004/dois-anos-da-facada-em-bolsonaro-presidente-relembra-o-atentado.shtml
https://www.em.com.br/app/noticia/politica/2020/09/06/interna_politica,1183004/dois-anos-da-facada-em-bolsonaro-presidente-relembra-o-atentado.shtml
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De uma forma ou de outra, o apoio a Bolsonaro aumentava e o levava para o segundo 

turno com grandes chances de ser eleito, caso o candidato conseguisse manter seu eleitorado, o 

que o fez. Os apoiadores mais convictos, da direita e da extrema direita, demonstravam maior 

certeza na escolha de Bolsonaro como o futuro presidente do país. O grande desafio de 

Bolsonaro seria o de conquistar mais votos femininos, eleitores com menor escolaridade e “os 

não-brancos”.175 

 

 

Figura 35. Razões de voto 2° turno, em 19/10/2018. 

 

 

 
175 << https://brasil.elpais.com/brasil/2018/09/18/opinion/1537287943_517482.html>> Acesso em 17 de 

Novembro de 2020. 

https://brasil.elpais.com/brasil/2018/09/18/opinion/1537287943_517482.html
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Figura 36. Razões de voto 2° turno, em 19/10/2018. 

 

Figura 37. Razões de voto 2° turno, em 19/10/2018. 

 

Com a pesquisa acima, realizada pelo Datafolha em 19 de outubro de 2018, foi possível 

chegarmos na principal conclusão: O eleitorado de Bolsonaro rejeitava o PT e desejava uma 

mudança política: isso aumentava as chances do candidato da extrema direita. 



177 

 

   
 

Segundo o Datafolha (2018, p.02) 176, no cenário político-social havia um “desejo de 

renovação e mudança no poder” que movia cerca de “30% dos eleitores de Bolsonaro”, sendo 

essa “a principal razão de voto no candidato do PSL, que tem 59% das intenções votos válidos 

na disputa pela Presidência.”. Também demonstravam forte rejeição ao PT, com 25% da 

opinião. Interessante notar, um dos pontos que ressalta esse item de união dos eleitores de 

Bolsonaro, é que o imaginário antipetista, construído por teóricos da conspiração e pelos 

neopentecostais, faziam-se presentes: apenas 17% dos entrevistados da pesquisa da Datafolha 

demonstraram que os eleitores de Bolsonaro o escolhiam devido as suas propostas, essas, 

principalmente, na área de segurança pública, seguidas de sua “experiência para governar” e de 

“propostas para a educação.”. 

Outro fator interessante é que 13% votariam no candidato devido seu discurso de 

valorização da família, além de sua imagem de homem de bem, “ficha limpa” e anticorrupção: 

outro ponto que ressaltamos para seu encontro com os neopentecostais e católicos 

fundamentalistas, baseados no discurso da moralidade judaico-cristã. 

Segundo Solano (2018), Bolsonaro representava um tipo de “extremismo fascista” como 

ocorreu em diversos países da Europa e dos Estados Unidos. A pesquisadora chama atenção 

sobre a escolha do “inimigo” de Bolsonaro, mais um ponto que já demonstramos ao longo desta 

tese de doutorado. Nos EUA e na Europa, os discursos extremistas estão fortemente 

relacionados com a questão do imigrante refugiado, aumentando o discurso de um inimigo 

externo, um inimigo do Ocidente e dos costumes ocidentais. No caso do Brasil e de Bolsonaro, 

desde o início de sua campanha, até mesmo em seu discurso a favor do Golpe, o candidato da 

extrema direita conseguiu articular o imaginário social para um inimigo interno: o PT e o 

comunismo. Desde então, o país viveu algo semelhante a uma polarização: ou você era a favor 

de Lula, do PT e do comunismo, ou era a favor de Bolsonaro, o mito e o Salvador da 

“roubalheira feita pelo PT.”. 

O discurso de ódio de Bolsonaro, contrário a um partido político, a grupos sociais e 

certos políticos de esquerda, auxiliava na construção do ódio, da raiva, da insatisfação popular 

com o país, bem como com a ideia de “um discurso muito intolerante, raivoso, bélico, de 

aniquilamento do inimigo.”. Esse discurso, prejudicial para a democracia, faz parte de “toda 

uma construção de grupos indesejáveis dentro do próprio país.”. (SOLANO, 2018). 

 
176 << http://media.folha.uol.com.br/datafolha/2018/10/22/86573009cfde5a6de64bd00cc1bd94a3.pdf>> Acesso 

em 17 de novembro de 2020.  

http://media.folha.uol.com.br/datafolha/2018/10/22/86573009cfde5a6de64bd00cc1bd94a3.pdf
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Bolsonaro foi capaz de conquistar votos177 de diversas classes sociais, mas pelos 

resultados das pesquisas realizadas e demonstradas nesta tese, identifica-se que seus principais 

eleitores foram do voto masculino, com ensino superior e da cor branca, mostrando apoio em 

diversas localidades do Brasil, até mesmo no Nordeste, região conhecida por ter eleitorado 

majoritariamente petista. Até mesmo entre as mulheres, que no início da corrida eleitoral 

mostrava menor intenção de voto, o apoio de Bolsonaro aumentou de 14% a 30%. Dada a 

vitória178 em segundo turno, também foi possível observar, com base no que este item de 

capítulo demonstrou, que os eleitores de Bolsonaro se localizam em outros três grupos: 

O primeiro: os interessados por teorias da conspiração e compartilhadores de Fake 

News, esses, mesmo que sem ter plena consciência de questões políticas, da situação da crise 

mundial que o Brasil também era palco, compartilhavam em redes sociais e no Whatsapp, 

inúmeras notícias infundadas e Fake News que auxiliaram o candidato. Esses eleitores foram 

levados pelos discursos de ódio, pelo imaginário anticomunista e pela aniquilação do PT. 

O segundo: os mais ligados às questões de cunho econômico, com ideologia e interesse 

capitalista no plano de governo neoliberal do candidato Bolsonaro, foram formados, em sua 

maioria, por homens brancos e ricos (a parte da classe média a ser analisada no próximo capítulo 

desta tese). Esse grupo sabia o que estava ocorrendo, sabia das tendências autoritárias do 

candidato em que votaria, mas tinha a certeza de que o voto em Bolsonaro era uma oportunidade 

de aniquilar com o petismo que se instaura no Brasil, bem como com a chance de terem em 

quem legitimar e representar os preconceitos da nossa sociedade conservadora. 

O terceiro: o grupo de neopentecostais e cristãos eleitores de Bolsonaro são os mais 

maleáveis, pois podem estar entre os dois grupos acima: tanto ligado com teorias da conspiração 

e Fake News, bem como com o discurso e ideologia neoliberal, esse aumentado pela teologia 

da prosperidade. Esses foram formados por pessoas que tinham fé em Bolsonaro, também em 

seus pastores – influenciadores do televangelismo e das redes sociais que pediam votos ao 

candidato. 

 

 

 

 
177 <<https://www.em.com.br/app/noticia/internacional/2018/10/07/interna_internacional,994989/quem-sao-os-

eleitores-de-bolsonaro.shtml>>. Acesso em 17 de novembro de 2020.  
178 Contados os votos do segundo turno, novamente mais de um quarto do eleitorado brasileiro não compareceu à 

votação, votou em branco ou anulou o seu voto – por volta de 42,5 milhões de pessoas, número maior que o do 

primeiro turno. Dos 105 milhões que votaram em algum candidato, Bolsonaro (PSL) venceu, com 55%, e o 

candidato Haddad (PT) ficou com 45%. (CEM FLORES, 2019, p.11). 

https://www.em.com.br/app/noticia/internacional/2018/10/07/interna_internacional,994989/quem-sao-os-eleitores-de-bolsonaro.shtml
https://www.em.com.br/app/noticia/internacional/2018/10/07/interna_internacional,994989/quem-sao-os-eleitores-de-bolsonaro.shtml
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CAPÍTULO 03 

 

 AS CLASSES MÉDIAS URBANAS, A BUSCA INCESSANTE POR 

PRIVILÉGIOS E OS MOTIVOS QUE LEVARAM PARTE DELA 

VOTAR EM QUEM IRIA “MUDAR TUDO ISTO DAÍ” 

 

 

 

Figura 38. Manifestação. 

 

3.1.  Classes médias179 e o apoio a Jair Messias Bolsonaro 

 

Neste capítulo entendemos ser necessário analisar As classes médias e o apoio a Jair 

Messias Bolsonaro, pois muito foi divulgado após a finalização da contagem de votos que 

houve um peso muito importante em torno dessa camada social para a vitória do candidato da 

extrema direita, grande representante da ideologia neoliberal e de uma visão de mundo 

extremamente reacionária. A partir de então, inúmeros pesquisadores, voltados para uma 

 
179 Como traremos a perspectiva e análise da classe média por autores marxistas e de outras correntes teóricas, 

bem como apontaremos pesquisas realizadas sobre o voto dessa camada social, quando formos nos referir aos 

autores marxistas será mencionado como classes médias (no plural) ou camadas médias e para os autores não 

marxistas e agência de pesquisa usaremos classe média (no singular). Nosso entendimento é de uma perspectiva 

marxista, mas como temos que apontar as agências de pesquisa e os fatores para classificar essa camada social não 

é desse entendimento teórico, é necessário apresentar mais de uma perspectiva. 
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perspectiva político-ideológica, mas, também econômica, passaram a se dedicar sobre tal 

problemática. Chamamos atenção para intelectuais que se dedicaram, em importantes trabalhos 

a analisar a formação histórico-social das classes médias: podem ser encontrados os inúmeros 

trabalhos de Décio Saes, Jessé Souza, Sávio Machado Cavalcante, André Salata, Marcio 

Pochmann, Armando Boito Junior, Marilena Chauí entre tantos que, no decorrer do texto, terão 

seus argumentos essenciais dialogados nesta tese180.  

Para Marilena Chauí a sociedade brasileira, organizada em classes sociais, possuem 

critérios para determinar o pertencimento à “classe média”. Primeiro com a ditadura militar e 

posteriormente com o neoliberalismo, o consumo de bens duráveis e os serviços de crédito 

bancário eram os dois principais elementos para essa determinação. Com o objetivo de inserir 

os trabalhadores, os critérios de pertencimento à “classe média” foram modificados, sendo 

levados em consideração renda, escolaridade, bens móveis e imóveis, ocupação ou profissão e 

o padrão de consumo. (CHAUÍ, 2015, p.15).  

Devido a esse critério, concluiu-se que as chamadas classes D e E, entre 2003 e 2011, 

diminuíram no Brasil, assim como houve crescimento das classes A e B. Mas, houve a expansão 

da chamada classe C, com aumento considerável, o que levou a afirmação de que essa classe 

social cresceu, e que teria surgido no Brasil181 uma “nova classe média”, ainda que sejam 

trabalhadores que passaram a consumir mais e frequentar as Universidades. 

No Brasil, as classes médias é tema recorrente de pesquisas e publicações acadêmico-

científicas ligadas ou ao marxismo ou a intelectuais heterodoxos críticos. A famosa “nova classe 

média”, ou classe C, teve seu primeiro debate impulsionado pelo economista Marcelo Neri 

(2008). Sua pesquisa constata que o Brasil em 2008 se tornou um país de “classe média” por 

conta dos avanços em termos socioeconômicos, com recorte e definição que estabelece apenas 

os critérios da renda como fator determinante para a existência dessa classe social. 

 
180 Fundamental observa r que há divergência para os autores sobre o que são as classes médias e sua definição 

enquanto classe. 
181 “Na economia brasileira, a  configuração da nova classe média assalariada deu -se a partir da instauração da 

industrialização pesada promovida pelo Plano de Metas de Juscelino Kubitschek, capaz de facilitar a instalação de 

grandes empresas, sobretudo no setor de bens de consumo duráveis. Mas o salto mesmo da classe média brasileira 

ocorreu na década de 1970, com a ditadura militar (1964-1985), estimulando políticas de proliferação de empregos 

associados à intensa desigualdade de renda. Foram também adotadas políticas públicas orientadas para os mais 

altos salários (crédito ao consumo, educação superior e política habitacional diferenciada), de modo que se tornou 

possível a modernização do padrão de consumo para a elite e a classe média assalariada no Brasil. A desigualdade 

organizadora do avanço da classe média brasileira permitiu também que essa classe desfrutasse dos serviços de 

baixo custo, potencializados pelo enorme excedente de mão de obra gerado nas grandes cidades por força do êxodo 

rural (ausência de reforma agrária). Assim, um verdadeiro exército de serviçais esteve voltado à realização de 

qualquer atividade de sobrevivência, sobretudo em serviço à  nova classe média assalariada em ascensão, como 

nos casos de motoristas particulares, domésticos em profusão, seguranças, adestradores de animais, entre outros.”. 

(POCHMANN, 2015, p.36). 
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Para Pochmann, ainda que a expressão “classe média” não atenda a uma base conceitual 

de origem controlada, sendo por isso incerto e tendo significados distintos ao longo do tempo, 

é possível compreender que o desdobramento derivado da determinação de grupos sociais 

concretos tendeu a se diferenciar não apenas ao longo do tempo, como também por regiões 

geográficas mundiais e por países. A “classe média” passou e passa por mudanças importantes 

de acordo com o desenvolvimento do capitalismo. A “classe média”, ao passar pelo capitalismo 

da livre concorrência até o capitalismo monopolista transnacional contemporâneo, se modificou 

conforme se desenvolveu de classe assalariada para outras questões que a permeiam: 

escolaridade, rentabilidade e ocupação. (POCHMANN, 2015, p.20). 

As classes médias não são homogêneas e há setores que, ao cumprirem a função de 

capital182 (gerentes, engenheiros, quem tem o poder de mando como se fosse do próprio capital, 

como se tivessem a posse dos meios de produção, pois possuem o poder de recrutamento e 

demissão mesmo que não sejam os donos dos meios de produção), se sentem pertencentes a 

classe capitalista mesmo quando explorados e assalariados. Sobre a questão brasileira, temos 

ainda as problemáticas de aceitação de uma “nova classe média” (classe C) e o crescimento da 

desigualdade social. O aumento da sociedade de serviços, assim como sua relação com a 

terceirização e com a precarização do trabalho, moldou a estrutura da sociedade brasileira a 

partir da ideologia liberal e neoliberal envolvendo diretamente questões políticas e ideológicas 

em torno da formação e desenvolvimento das classes médias. 

 
182 “A recuperação da economia nacional desde 2004, com o abandono 

das políticas de corte neoliberal e a influência de importantes políticas 
públicas, como a elevação real do salário mínimo, o Bolsa Família, o crédito 
ao consumo urbano e à agricultura familiar, as compras públicas, impactou 
diretamente a estrutura social. Ao mesmo tempo, a volta da mobilidade social, 
sobretudo na base da pirâmide social, foi motivada pela queda significativa na 
quantidade de miseráveis e pela ampliação do emprego formal, ainda de 
menor rendimento. A melhora na renda impactou o consumo de grande parte 
da população de baixa remuneração, contribuindo para a redução da pobreza 
e da desigualdade de renda no Brasil. Nos segmentos tradicionais de classe 
média assalariada, a mobilidade social não se apresentou considerável, salvo 
em segmentos proprietários de pequenos negócios e autônomos. Para a classe 
média assalariada, o enfraquecimento industrial e a precariedade dos postos 
de trabalho no setor de serviços se chocaram ainda mais com a elevação dos 
rendimentos e também, por consequência, dos custos em atividades de 
características serviçais. Assim, a contenção dos serviços baratos que 
alimentavam o status dos segmentos não proprietários de meios de produção 
e não vinculados a ocupações no chão da fábrica contaminou, em parte, a 
possibilidade da reprodução da classe média assalariada.”. (POCHMANN, 
2015, pp.37-38). 
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Chamamos atenção para a problemática sobre o termo “classe média” não atender a uma 

base conceitual de origem controlada, sendo por isso incerto e tendo significados distintos ao 

longo do tempo. Ademais, o desdobramento derivado da determinação de grupos sociais 

concretos tendeu a se diferenciar não apenas ao longo do tempo, como também por regiões 

geográficas mundiais e por países. De tal forma, é possível frisar que “as classes podem ser 

vistas como processos vivos e em movimentos conflituosos, ou melhor, como produtos de um 

conjunto de estruturas relacionadas com as esferas econômicas, políticas, culturais e 

ideológicas.”.  (POCHAMNN, 2015, p.20). 

No 18 de Brumário de Luís Bonaparte, redigido entre dezembro de 1851 e fevereiro de 

1852, Marx desenvolve um importante escrito para compreensão sobre as classes sociais. Ainda 

que a análise do autor se desdobre a partir do golpe de Estado de Luís Bonaparte contra a França, 

em 02 de dezembro de 1851, Marx demonstra o papel da luta de classes como força essencial 

na história e as contradições da democracia burguesa. De tal forma, esse escrito se mostra 

essencial e de grande atualidade ao observarmos os principais elementos para a formação das 

classes sociais. 

A partir de Marx (2011) é possível compreender que o primeiro elemento principal para 

formação das classes sociais é que tenha condições econômicas semelhantes que colocam as 

classes sociais em oposição; o modo de vida e interesses diferentes; a cultura diferente de outras 

classes sociais; a constituição em comunidade; a ligação racional e não apenas local e a 

organização política das classes nas diferentes instituições da sociedade burguesa (coletivos, 

sindicatos, partidos políticos, conselhos etc.). 

Ao seguir a linha teórica de Marx, Poulantzas (1977, pp.55-61) compreende que a 

constituição das classes sociais envolve as instâncias ideológicas e políticas, pois indiretamente 

os efeitos econômicos são presentes quando pensamos as classes sociais e suas relações de 

produção. Sendo assim, é possível afirmar que as classes sociais são constituídas devido ao 

efeito do conjunto das relações econômicas, políticas e ideológicas somadas ao conjunto de 

estruturas e ao modo de produção capitalista, pois 

 
tudo se passa como se as classes sociais fossem o efeito de um 

conjunto de estruturas e das suas relações, no caso concreto 1.0) do nível 
econômico, 2.0) do nível político, e 3.0) do nível ideológico. Uma classe 
social pode ser identificada quer ao nível econômico, quer ao nível político, 
quer ao nível ideológico, e pode, pois, ser localizada em relação a uma 
instância particular. (POULANTZAS, 1977, p. 61). 
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É nesse sentido que podemos afirmar que as classes médias se constituem também a 

partir das relações de produção que desenvolvem no modo de produção capitalista, mas também 

através dos níveis políticos e ideológicos. Por serem classes intermediárias, cumprem o papel 

intelectual no processo de reprodução do capital e não manual. Pautadas no ideal de 

meritocracia, a ideologia típica e própria das classes médias, explica-se, portanto, e inclusive, 

a revolta dessas classes contra os programas sociais. Esse é o típico modus operandi e 

ideológico das classes médias. 

A partir da perspectiva que aborda também fatores político-ideológicos que perfazem 

essa classe social, bem como uma leitura histórica e conceitual sobre a “classe média”, trazemos 

a reflexão de Edward Thompson (1997) para iniciarmos o debate sobre as classes sociais 

entendidas não como conceito estático, mas como resultado de processos e contextos, de 

formação histórica que une experiências, cultura, política e ideologia. 

Em termos de contextualização, é preciso elencar que foi a partir da Revolução 

Industrial que as Ciências Sociais passaram a analisar a questão das classes, com objetivo de 

conceituá-las. Mas, será após a 1º Guerra Mundial, momento de luta dos trabalhadores e 

camponeses, fosse pelo voto ou por insurreições, que essa conceitualização, para os marxistas, 

passou a identificar a classe operária como a única protagonista de uma transformação social 

radical. No entanto, com os movimentos dos anos de 1960183 e a emergência de novos 

movimentos sociais identitários vinculados, entre outros elementos, a gênero, raça e geração, 

colocou em xeque a centralidade absoluta da lógica classista no campo da esquerda. (FORTES, 

2016, p.589). 

É nesse cenário, precisamente no ano de 1963, que Edward Palmer Thompson publicou 

A formação da classe trabalhadora. Com “a ideia de escrever um livro voltado para estudantes 

universitários e de cursos livres, contando a história da classe trabalhadora inglesa” (MATTOS, 

2014, p.19), o historiador foi capaz de sintetizar a temática da formação das classes sociais de 

maneira a se tornar um clássico das Ciências Humanas e Sociais. A análise historiográfica e 

crítica de Thompson são fundamentadas sobre as diversas esferas da vida classe operária: a 

cultura, a religiosidade, a política, a organização do trabalho. 

A obra assume significativa importância nesta tese por sua atualidade quando nos 

debruçamos a respeito das classes sociais, com um recorte específico para a “classe média”. No 

 
183 Segundo Fortes, outros fatores, como a queda do muro de Berlim, que demarcou o fim da União Soviética, a  

Revolução Iraniana (1979), o atentado aos Estados Unidos, do 11 de setembro de 2001, bem como a crise no 

Estado de bem estar-social e foram responsáveis não apenas para que a problemática em torno da classe fosse 

marginalizada, mas também fez com que houve uma crise em torno do pensamento marxista.  (FORTES, 2016, 

p.589). 
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primeiro volume de A formação da classe operária inglês: a árvore da liberdade (1997) o autor 

analisa os contextos históricos entre os anos de 1790 e 1830, período em que a burguesia 

fundiária se aliava com o capital comercial e industrial e colocava “em cheque a produção 

voltada para a subsistência, promovendo a ruptura entre local de vida e local de trabalho, entre 

tempo livre e tempo de trabalho.”. (TIRIBA, 2014, p.07).184.  

Tomamos como pressuposto que a classe é um fenômeno histórico, que ocorre e é 

demonstrada nas relações humanas e relações históricas 

 

que unifica uma série de acontecimentos díspares e aparentemente 
desconectados, tanto na matéria-prima da experiência como na consciência. 
Ressalto que é um fenômeno histórico. Não vejo a classe como uma 
“estrutura”, nem mesmo como uma “categoria”, mas como algo que ocorre 
efetivamente (e cuja ocorrência pode ser demonstrada nas relações humanas). 
(THOMPSON, 1987, p.09). 

 

A questão político-econômica é de grande importância para a formação da classe 

quando pensamos na esfera do trabalho e das relações de produção. A condição da exploração, 

no mundo do trabalho, pode fazer com que os trabalhadores se solidarizem com os outros 

devido à própria condição da exploração, de maneira que as lutas se iniciam contra a outra 

classe que não compartilha do mesmo interesse. 

A questão cultural e ideológica não está separada dessa relação político-econômica, pois 

sendo a classe o “resultado de experiências comuns”, “herdadas ou partilhadas”, articuladas 

com a “identidade de seus interesses entre si, e contra outros homens cujos interesses diferem 

(e geralmente se opõem dos seus)”, se formula por meio da experiência uma visão de mundo. 

(THOMPSON, 1987, p.09). Sendo assim, ao compreender que cultura e economia não estão 

em esferas distintas e separadas, mas são elementos que constituem a mesma rede, define a 

classe como formação histórica, como formação cultural e econômica. 

Nesse contexto, a consciência de classe, de acordo com o autor, é a forma como as 

experiências “são tratadas em termos culturais: encarnadas em tradições, sistemas de valores, 

ideias e formas institucionais.”. (THOMPSON, 1997, p.10). A consciência, para o historiador, 

emerge das experiências adquiridas durante o processo histórico e está relacionada, assim como 

a luta de classes, com a luta por valores. Ao compreender que o terreno de produção é o local 

 
184 A revista  Trabalho Necessário lançou em 2014 o volume 12, número 18, de um dossiê composto por artigos 

científicos sobre a obra de E. Thompson. O dossiê Trabalho, história e experiência de classe: Thompson 50 anos 

depois pode ser encontrado no seguinte link: << https://periodicos.uff.br/trabalhonecessario/issue/view/495>>. 

Acesso em 01 de fevereiro de 2020. 

https://periodicos.uff.br/trabalhonecessario/issue/view/495
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das experiências, define que a classe “não pode existir descolada da experiência de situações 

determinadas, onde a luta de classes é prioritária no processo de formação de uma classe.”. 

(BRUNOW, 2009, p.02). 

Direcionamos a chave central da reflexão de Thompson para compreendermos a 

realidade brasileira, particularmente sobre a formação da “classe média”, enquanto classe que 

é formada por meio do processo histórico composto por experiências e que desenvolve 

consciência de acordo com experiências culturais, históricas, educacionais, políticas e 

econômicas. Contudo, para complexa tarefa nos dedicamos, mesmo que de sobrevoo, pois não 

é nosso objetivo principal desenvolver uma análise da historiografia brasileira 185, a 

entendermos a estrutura do Brasil e a formação das suas classes sociais. 

A estrutura do Brasil é marcada por traços coloniais e o regime escravista, mesmo 

quando abolido, ainda vigorou durante anos, com a produção agrícola latifundiária de 

exportação ligada ao café. Tal fase embrionária, como formação nacional, confirma o que 

posteriormente será dificultada em seu desenvolvimento burguês e capitalista, bem como de 

suas instituições e de suas classes sociais. O Brasil escravista e pré-capitalista186 aos poucos 

deu lugar para o Brasil burguês e para instituições políticas. Com as classes sociais não foi 

diferente. O processo de formação da burguesia, da pequena burguesia e do proletariado, 

também do setor intermediário, ocorreu em um país com desenvolvimento capitalista tardio, 

dependente do capital financeiro externo e com forte herança escravista que afetou gravemente 

as características da burguesia, dos poucos trabalhadores urbanos e maioria de trabalhadores do 

campo. Ainda hoje, as instituições democráticas padecem no Brasil devido às inúmeras crises 

político-econômicas que intercalam em períodos de pretensa liberdade e largos períodos de 

autoritarismo.  

Durante muitos séculos, o Brasil viveu “sob um estatuto social” e “apresentou um 

panorama social bastante simples, caracterizado pela presença permanente do binômio ‘senhor-

 
185 A formação do Brasil, de suas instituições políticas, da democracia e sistema polít ico é tema recorrente e muito 

atual em diversas análises. Citamos importantes intérpretes para o tema de interesse: Raymundo Faoro, Sérgio 

Buarque de Holanda, Gilberto Freyre, Caio Prado Jr., Nelson Werneck Sodré, Alberto Torres, Celso Furtado, Ruy 

Mauro Marini, entre outros. 
186 O essencial para compreender a relação entre a classe média e outros estratos da sociedade brasileira, segundo 

Jessé Souza , é o problema do latifundiário, originário no Brasil desde a colonização, bem como a violência dos 

donos de terra. Tal fator ainda é atual no país, e nas cidades assume a forma “do trabalho, o da dominação social 

urbana e despótica.”. Souza encontra na história do Brasil, de sua construção enquanto Estado-nação, que já não é 

mais Colônia de Portugal, as raízes e formação de uma classe média, mesmo que essa origem não reflita  

necessariamente as “condições sociais amadurecidas como as atuais.”. No período de construção de Estado 

independente, o país adotou a cultura e imitou os modelos/hábitos franceses e ingleses, em roupas, instituições, 

alfaiates, entre outros. O que era visto como modelo de Portugal ou da África “é tido como de mau gosto e 

inferior.”. (SOUZA, 2018, pp.69-73). 
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escravo’”. A sociedade brasileira, escravista, agrária e latifundiária se voltou “para a produção 

de artigos de exportação” e “a sua unidade econômica, social e política era o escravismo, onde 

coexistiam os grandes proprietários de terra e a massa escrava.”. (SAES, 1975, p.31). 

Uma das problemáticas apresentada por Décio Saes é a seguinte: o trabalho escravo era 

capaz de suprir as necessidades dos latifundiários, mas as cidades que se formavam não eram 

capazes de desenvolver um “setor terciário urbano ligado às atividades do setor externo”, bem 

como o desenvolvimento tardio do mercado externo para o Brasil. Ao não se criar uma “camada 

intermediária que rompesse o esquematismo do quadro social vigente”, o sistema político do 

país “era dominado pelos centros locais de poder”, pelo burocratismo administrativo que 

impedia “o surgimento de uma camada mais ampla de funcionários públicos.”. (SAES, 1975, 

pp.31-32). 

Por se tratar de um processo, esse cenário prosseguirá nos anos seguintes à abolição. 

Durante o século XIX, quando a região cafeeira de São Paulo desenvolveu um setor médio, 

originou-se uma estrutura essencial para os “serviços indispensáveis ao setor exportador”, com 

comissários e posteriormente bancos. Contudo, o latifundiário com a grande acumulação de 

terras e com os problemas da elevação do preço do café, a exportação e as “necessidades 

técnicas ligadas ao seu cultivo tornaram inexorável a desaparição dos pequenos lotes e 

plantações e a sua conversão em grandes latifundiários monocultores.”. (SAES, 1975, pp.33-

34). O setor terciário das cidades passava a integrar as camadas médias nascentes da região 

cafeeira que se tornava uma classe despossuída de terras. 

 
Nesse processo, os antigos pequenos proprietários, velhos habitantes 

da região, foram empobrecidos e expelidos para as cidades, onde passaram a 
ocupar os cargos mais elevados do aparelho burocrático e a desempenhar 
aqueles serviços mais qualificados (exemplos: as profissões liberais). (SAES, 
1975, p.34). 

 

Muitas famílias ligadas à plantação do café se mudaram para as cidades e se tornaram 

os grupos destituídos de terras, mas ligados ainda ao forte tradicionalismo e a cultura do 

latifúndio. Ou seja, “as balizas do comportamento citadino destas “classes médias tradicionais” 

serão o culto aos valores tradicionais, uma visão estamental da realidade social e uma 

superestimação do seu “status” social” (SAES, 1975, p.34), considerando-se ideologicamente, 

até hoje, parte dos diversos blocos da burguesia. 

 

Os membros destes grupos, ainda que empobrecidos, sentem-se 
aristocratas, o que estabelece uma vinculação afetiva e valorativa aos grupos 
tradicionais ainda poderosos economicamente. Tal identificação se explica 
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pelos vínculos sociais e familiares existentes entre os grupos decadentes e a 
aristocracia rural e pelo fato de que, com a urbanização dos primeiros, tais 
laços constituíram a caução de relações, ainda mais sólidas, de dependência 
econômica. (SAES, 1975, p.34). 

 

As problemáticas apontadas por Décio Saes podem ser encontradas ainda hoje, quando 

fazemos um breve retrato da realidade brasileira e do comportamento político-ideológico das 

classes médias. Um dos exemplos do autor, e também de Jessé Souza (2018), é o casamento 

entre pessoas pertencentes a mesma classe social, com os mesmos valores, tradições, poder 

aquisitivo e cultural. O casamento, assim como o apadrinhamento, foi uma forma frequente de 

manter a aristocracia rural, agora despossuída e camada média, na administração pública, no 

judiciário. Ao “controlar o acesso aos cargos públicos” foi permitido que essa classe social 

integrasse “os seus parentes mais pobres com postos na alta administração e judiciária.”. 

(SAES, 1975, p.34). 

Para Saes (1975, p.35), não se trata apenas de um gesto protetor, mas de algo típico das 

oligarquias para se sentirem seguras ao ter por perto pessoas dentro dos aparelhos hegemônicos 

do Estado. Por sua vez, “as camadas médias ‘destituídas’ e tradicionais viviam à sombra dos 

troncos oligárquicos, gratas pela proteção e orgulhosas pela convivência” garantindo-lhes uma 

“vinculação afetiva, social e ideológica” que estabelecia “as condições para que os setores 

médios tradicionais fossem utilizados como ‘massa de manobra’ pela política oligárquica ao 

longo da Primeira República.”. 

De acordo com Jessé Souza (2019, p.104), esse casamento187 trata-se ainda de uma 

prática atual no Brasil e que está intrinsecamente ligada a questão do dinheiro, acrescentamos 

que também de poder. Voltado para tal questão, Souza entende que é uma estratégia que 

transforma o dinheiro “em expressão de algo inato e interior ao sujeito”, pois  

 
o bom gosto estético, como a inteligência, é percebido como algo 

inato e se presta, por conta disso, à legitimação do dinheiro, como se ele fosse 
expressão de algo independente do mero valor monetário. Um rico que só tem 
dinheiro, como o rico bronco, é malvisto pelos pares e está sujeito a amizade 
e casamentos – principal forma de consolidar e aumentar fortunas em vez de 
fragmentá-las – menos vantajosos. (SOUZA, 2018, p.104). 

 

 
187 “Quando se fala no mundo do trabalho e no casamento e família como as duas instâncias f undamentais da vida 

de cada um, estamos apenas repetindo, com a linguagem da vida cotidiana, a centralidade dessa noção bipartida 

de virtude. Todos nós nos vemos como fracasso ou como sucesso dependendo do nosso desempenho diferencial 

nessas duas áreas.”. (SOUZA, 2018, p.165). 
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Com base na reflexão dos dois autores, é possível sintetizar que se trata, portanto, seja 

no período histórico que Saes analisa, ou na prática atual que Jessé Souza se debruça a entender, 

que o casamento e o apadrinhamento é uma reprodução de privilégios e de relações vantajosas 

entre as pessoas da mesma classe social. Cargos, parcerias em empresas e casamento estão no 

âmbito de preservação não apenas do fator dinheiro, mas também de poder político-econômico 

para a autolegitimação da imagem dos mais ricos e das classes médias, garantindo o status de 

classe alta, de consumir produtos de melhor qualidade, de reprodução cultural e, no âmbito da 

política, de recorrente aproximação político-ideológica. 

 

 

Figura 39. Resquícios da Escravidão. 

 

Por serem heterogêneas, as classes médias em sua formação e desenvolvimento, até 

chegar à pirâmide das classes sociais, passaram pelo processo de ser camada média despossuída 

de terras, que se tornou grupo em si, para se tornar classe. Enquanto formação de classe social 

necessitou e se desenvolveu conforme, a passos lentos e débeis, as grandes cidades do país se 

industrializavam. 

 

Essa heterogeneidade quanto à origem foi ainda reforçada por outras 
assimetrias. Se os integrantes dos grupos médios urbanos apresentavam em 
comum o fato de se dedicaram a atividades predominantemente não-manuais, 
o exercício de diferentes profissões criava novas gradações de prestígio, 
distintos níveis de renda e consumo e, consequentemente, padrões de vida 
não-coincidentes. (SAES, 1975, p.40). 

 

No seio das classes médias se formava, então, outras camadas. Por sua vez, as classes 

médias tradicionais defendiam/defendem a propriedade privada, a monopolização do 
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conhecimento, da cultura e do saber profissional, mesmo atuando como trabalhadores 

assalariados. 

Politicamente, a participação e intervenção das camadas médias não ocorriam de 

maneira unitária, mas fracionada, pois as classes médias não são 

 
um bloco político monolítico alinhado com a “classe dominante”, mas 

um agregado de frações politicamente divididas entre a velha classe 
dominante e a nova classe dominante, ou entre o bloco das classes dominantes 
e as classes populares. (SAES, 1985, p.09). 

 

Semelhante com o que ocorreu desde Junho de 2013, passando pelo golpe parlamentar 

contra Dilma Rousseff, a operação Lava Jato, a prisão de Lula e a vitória de Bolsonaro, 

historicamente, nas inúmeras greves e manifestações da história brasileira, enquanto o 

proletariado lutava por uma pauta de transformação da sociedade, fundamentando seus 

protestos, em grande medida, na 

 

crítica global à sociedade brasileira (por vezes, utópica, altamente 
doutrinária e pouco lastreada em informações econômicas, sociológicas e 
políticas), as baixas camadas médias não ultrapassavam um estágio de 
consciência social que podíamos designar, a partir de Mannheim, como 
“conservantismo burocrático”: isto é, convertendo todos os problemas 
políticos em problemas de administração, pensavam que as suas dificuldades 
(carestia, inflação, más condições de habitação, etc.) seriam solucionadas 
através da punição de alguns especuladores gananciosos, pela administração 
pública. (SAES, 1975, p.41). 

 

Isso ocorre ainda hoje devido à associação ao individualismo neoliberal que as classes 

médias possuem. Parte dessa classe social se entende como uma classe igualitária, até mesmo 

justa, que é capaz de conciliar o discurso do livre mercado, da liberdade individual, da igualdade 

e da democracia. A “classe média” se enxerga como uma classe democrática capaz de aliar o 

trabalho produtivo com a liberdade individual, defende a propriedade privada (mesmo que não 

a possua) e reproduz o privilégio do conhecimento, de poder de compra e do funcionalismo 

público administrativo.  

Certamente que parte de pessoas pertencentes a essa camada social, mesmo heterogênea, 

não se uniria (bem como os diversos eventos históricos populares e proletários da história do 

país demonstram) em torno de um discurso socialista e de solidarização com as camadas dos 

trabalhadores, pois o maior medo de parte das camadas médias é justamente o de se proletarizar. 

Por outro lado, até mesmo certos grupos sociais, de camadas mais pobres, não se unem em 

torno de um interesse comum de transformação radical da sociedade. 
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Uma das problemáticas apresentadas para a questão ideológica da “classe média” pode 

ser encontrada quando observados os governos do Partido dos Trabalhadores, ao que diz 

respeito ao abandono de suas bases, sua política de alianças com as oligarquias, com o capital 

monopolista financeiro e com as burguesias do país. De acordo com Alves (2014, pp.29-30), o 

Brasil mesmo sendo um dos países capitalistas mais desiguais do mundo, alimenta na classe 

trabalhadora “a ilusão da modernização periférica.”. Durante os anos de governo, o PT, por sua 

vez, cumpriu o papel de partido da ordem burguesa ao fazer alianças com a oligarquia, bem 

como fizeram outros governantes na história recente do país. Conforme o Partido firmava 

alianças com esses grupos, com o capital monopolista privado e financeiro, obteve inúmeros 

avanços nas políticas sociais, com “indicadores sociais indispensáveis para a própria 

legitimidade social.”. 

Ao cumprir tais avanços, em nível de acesso à educação188, cultura, saneamento etc., e 

sendo capaz de elevar grupos excluídos para a classe trabalhadora formalizada e para a “classe 

média”, demonstrou, de acordo com Jessé Souza, uma “força simbólica.”. O argumento do autor 

está relacionado a uma crítica ao PT ao que denomina de “estratégia de marketing míope”, algo 

que “nem mesmo era necessária, pois tal ascensão ocorreu de verdade e foi inédita na história 

do nosso país patologicamente desigual.”. Restaram, no entanto, as contradições da 

possibilidade história ao acesso à educação e ao pensamento reflexivo e autônomo, pois a mídia 

e a indústria cultural expõem suas concepções hegemônicas da ordem dominante, 

“subservientes ao poder” “são os atuais exércitos simbólicos que mantêm submissa a 

sociedade.”. (SOUZA, 2018, p.20). 

O que mais chama atenção do autor e nossa, nesta tese, é um dos pontos mais relevantes 

de seu texto: a valorização do conhecimento, criado em tal contexto histórico. Traça a 

importante relação entre valorização do conhecido e “classe média” enquanto capital para 

aqueles que não possuem propriedade, não à toa, vemos até hoje inúmeros casos de 

“carteiradas”. (SOUZA, 2018, p.73). 

 

Num contexto em que a propriedade é de tal modo concentrada em 
poucas mãos, o conhecimento útil e de prestígio vai ser o único capital ao 
alcance daqueles que não são proprietários. Assim começa a se constituir uma 
classe que, não sendo proprietária, também não é despossuída. (SOUZA, 
2018, p.73). 

 
188 No artigo Política para a educação superior no governo Lula: expansão e financiamento , a  pesquisadora 

Cristina Carvalho (2014) analisa os principais financiamentos para educação superior nos dois mandatos do 

presidente Lula. Demonstra que as políticas educacionais auxiliaram na inclusão dos estratos sociais mais pobres 

da sociedade à educação superior. 
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O capitalismo precisa de conhecimento e técnicas para continuar a se desenvolver, e 

isso vai além da produtividade da fábrica, pois para a realização de atividades são necessários 

tais conhecimentos. A “classe média”, por sua vez, será a classe que irá se apropriar dessa 

necessidade do sistema, de maneira que ela irá reproduzir os privilégios que possui em seus 

conhecimentos valorizados. (SOUZA, 2018, p.73). 

 
Já o conhecimento humanístico e pragmático mais prestigioso e 

valorizado vai constituir a principal base genética da classe média real e 
estabelecida. Mais uma vez, obviamente a classe média moderna vai se 
desenvolver em todas as suas virtualidades apenas com o capitalismo 
industrial. Neste é que se generaliza a necessidade de novas funções de 
controle e supervisão da produção econômica em grande escala. Neste 
também vai surgir a necessidade do trabalho de legitimação e justificação da 
nova ordem, tarefa que será assumida pela classe média letrada. (SOUZA, 
2018, p.75). 

 

Pontuamos que o processo tardio de desenvolvimento do capitalismo e de 

industrialização do Brasil uniu a concentração de renda, a modernização nos padrões de 

consumo, um progresso técnico, mas a desigualdade social continuava. (FURTADO, 1966). 

Ainda assim, os Governos de Lula e Dilma foram capazes de sintonizar economia e pautas 

sociais distinta de outros governos do país, de maneira a levar mais pessoas às Universidades, 

a garantir o acesso à educação e formular, assim, uma “nova classe média”, tanto em nível de 

consumo, como comportamental. 

Outro ponto importante que pode ser observado nas políticas públicas do PT está 

relacionado com o programa do Bolsa Família. Segundo relatório da ONU de 2015189, o Bolsa 

Família foi um dos programas sociais mais bem sucedidos ao que diz respeito à ascensão social 

e a retirada de 5 milhões de brasileiros da extrema pobreza. Houve também um aumento da 

escolaridade no país, além de diminuição da miséria. Surge uma “nova classe média”, moderna, 

mas que por não ter desenvolvido uma consciência de classe, se sente pertencente a outra classe 

social economicamente mais alta. Os relatórios da ONU de 2014 e de 2015 mostraram também 

um aumento significativo na redução da desigualdade social, bem como “esforços para a 

formalização do mercado de trabalho brasileiro, além dos programas de transferência de renda 

como o Bolsa Família.”. (COSTAS, 2016). 

Contudo, como já apontado desde o começo desse capítulo, as camadas médias não 

podem ser definidas apenas em torno da renda, como realiza Marcelo Neri em A nova classe 

 
189 Ver: << https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2016/05/160505_legado_pt_ru>>. Acesso em 01 de 

fevereiro de 2021. 

https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2016/05/160505_legado_pt_ru
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média (2008). Segundo o pesquisador, serão nos anos de 2007 e 2008 que há o surgimento de 

uma “nova classe média”, pois houve a melhora nas condições sociais, no mercado de trabalho 

formal e na redução da miséria, revelando a emergência desta nova classe no Brasil. 

Neri (2008, p.21) trabalha com duas definições sobre a “nova classe média”: deixa claro 

que exista a análise a partir das atitudes, comportamentos e expectativas das pessoas, vai além 

do nível da qualidade de vida e de renda, mas porque essa classe social conta com uma 

expectativa de melhoria para o futuro. A outra perspectiva e definição, a qual concorda, está 

relacionada com o fator da renda e pelo potencial de consumo dessa classe, bem como o acesso 

a Universidades e educação. No entanto, trata-se de uma definição que não incorpora as 

questões sociais, culturais, políticas e ideológicas. Como bem apontado por Souza (2018, p.11), 

a definição de Neri parte da concepção liberal de classe social, retirando d a classe social suas 

experiências, desenvolvimento ou não da consciência de classe e que preserva “completamente 

intocadas as mentiras sobre liberdade e autonomia.”. 

A “classe média” possui o desejo de ascender economicamente e socialmente, bem 

como as classes mais excluídas e marginalizadas. No entanto, segundo Jessé Souza, trata-se de 

uma ascensão muito mais imaginária do que real, de forma que “hoje em dia, o trabalhador 

precário não se considera pobre, mas de classe média.”. O problema que pode ser observado 

está relacionado com a questão da consciência de classe, nesse caso, a ausência dela. Os pobres 

continuam pobres e excluídos, mas a “classe média real se vê como ‘elite’190, contribuindo para 

um autoengano fatal e de consequências terríveis para a sociedade brasileira e da própria massa 

da classe média.”. (SOUZA, 2018, p.12). 

Em A classe média no espelho (2018), Jessé Souza demonstra que apenas o acesso à 

educação, à cultura, ao saneamento, aos bens de consumo e um maior elevado nível na 

qualidade de vida não são suficientes quando observadas as questões históricas de acesso a tais 

questões. Entendemos que são questões importantes e fundamentais, de fato um avanço. Mas 

concordamos com Souza quando expõe as problemáticas das correlações de força. Do lado das 

elites, mas também da própria “classe média”, estão a mídia hegemônica, a indústria cultural e 

as concepções de mundo que flertam com o contrário, para que esse avanço não aconteça, 

abrindo-se o campo da contradição “que mantêm submissa a sociedade e bloqueiam seu 

potencial de desenvolvimento humano.”. (SOUZA, 2018, p.20). 

 

 
190 Quando da citação do autor Jessé Souza usaremos o termo elites que é a forma como ele se refere as burguesias. 

É importante frisarmos isso, tendo em vista a questão teórica que envolve estes termos, não sendo, em nossa 

conceituação, sinônimos. 



193 

 

   
 

A classe média brasileira não se comove com a morte ou mesmo o 
massacre de milhares de pobres, os quais são vistos como “gente inferior”.191 
Mas se comove muito com o drama humano de um único indivíduo de sua 
classe, quando é sequestrado ou morto. Esse tipo de solidariedade e empatia 
imediata entre os membros de uma classe se contrapõe ao preconceito em 
relação aos que não fazem parte do mesmo mundo social. Assim, quem 
consome cachaça ou cerveja barata, come bife gorduroso no almoço, veste 
camiseta regata e bermuda e fala com erros de português, sem demonstrar o 
menor senso estético, é percebido como sendo “menos gente” por todos das 
classes privilegiadas. Isso não exclui o contato social, quando, por exemplo, 
entram nas casas de classe média para fazer a faxina ou consertar algo. Mas 
com essa gente não se travam amizades reais, não se casam, não se fazem 
negócios. É assim que o mundo social se mantém desigual apesar da pretensão 
formal de igualdade jurídica entre as pessoas. É assim que o pertencimento de 
classe efetivamente atua em nosso cotidiano. (SOUZA, 2018, p.54). 

 

Voltamos à questão da ausência de consciência de classe por parte da “classe média”, 

em certa medida também da classe trabalhadora, e daqueles que compõem o estrato social mais 

pobre do país, como visto nas eleições de 2018, Bolsonaro conquistou o apoio e o voto de 

diferentes grupos e classes sociais. Jessé Souza (2018) não fala em consciência de classe, mas 

sobre o pertencimento de classe, enxergamos como um vínculo para a reprodução dos 

privilégios, assim como apontado no começo deste capítulo, e sua atuação em nosso dia a dia. 

Tanto que não é apenas a classe média que se comporta politicamente e ideologicamente 

como uma classe à qual entende e deseja pertencer. Como vimos ao longo desta tese, parte da 

classe média se tornou protagonista em Junho de 2013, também durante o golpe parlamentar 

contra a Presidente Dilma Rousseff, no apoio a prisão do ex-presidente Lula, nas pautas 

anticorrupção levadas a cabo pela imprensa e pela operação Lava Jato e, até o momento, com 

o apoio e voto ao candidato Jair Bolsonaro. Mas vimos também que a população neopentecostal, 

constituídas por trabalhadores e pessoas das classes intermediárias, auxiliou no processo 

eleitoral sendo coadjuvante da vitória do candidato da extrema direita. O problema é que 

populações mais pobres, também decidiram por apoiar e votar no candidato, garantindo sua 

vitória em segundo turno. Algo que fica evidente é a relação entre duas frações das classes 

médias: policiais (funcionários públicos que estão na origem da formação dessa classe), mas 

que economicamente são marginais para àqueles que se veem como membros “reais” das 

classes médias, quase “uma elite” como eles gostariam de ser identificados (médicos, 

empresários, engenheiros e atualmente os “influencers”). Deixamos aqui mais algumas imagens 

 
191 No momento em que escrevo este capítulo, o Brasil está assolado pela pandemia da Covid -19 que já deixou 

mais de 200 mil mortos em nosso país. O presidente Jair Bolsonaro segue com seu discurso nega cionista sobre os 

protocolos para contenção da pandemia. 
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dessa “luta” dentre o que se denominaria a mesma classe social, mas com rendas distintas e que 

demonstram a falta de consciência dessas camadas intermediárias. 

 

3.2.: O poder das mídias, as classes médias urbanas e a ascensão de Bolsonaro 192 

 

A mídia impressa, televisiva e as novas mídias digitais são meios pelos quais, 

principalmente as classes médias se informam, assim com o desenrolar desta reflexão 

observamos que a mídia cumpriu um papel importante nesse percurso, pois todas elas 

auxiliaram à guinada para a extrema-direita que o país viveu nos últimos anos. A questão sobre 

a mídia ganha espaço na seção deste capítulo com o objetivo de realizarmos uma análise sobre 

os sustentáculos da participação de Bolsonaro nesse aparato ideológico durante as eleições de 

2018. Como o assunto se trata do voto da classe média, tivemos a atenção voltada também às 

pesquisas de quem são os leitores de jornais e revistas. Sabemos que as pesquisas solicitadas 

pelos donos desses veículos de informação se dão não apenas para pautar suas matérias quanto 

para a venda de espaço aos patrocinadores que terão espaço para divulgar produtos e serviços 

que podem ser consumidos por essa fração de classe. Assim, neste capítulo também optamos 

por divulgar a mudança no padrão da mídia impressa adotada a princípio pela revista Veja, 

conforme demonstra o jornalista Luís Nassif. Tal revista além de ter um grande número de 

assinantes a partir da redemocratização, era disponibilizada em consultórios médicos, 

odontológicos, salões de beleza e outros espaços que são frequentados em maioria por pessoas 

de classe média. 

Assim, partimos do pressuposto de que as palavras não são neutras e que podem ser 

modificadas conforme as situações são transformadas. Nessa concepção, entendemos que a luta 

de classes busca estabelecer uma visão de mundo. De acordo com Bourdieu (1998), o poder 

simbólico, algo “invisível”, passa a ser legitimado por meio da linguagem, ou seja, pela 

legitimidade a quem as palavras são ditas e aqueles que as escutam, de maneira que o mais 

relevante é a maneira como é feito o discurso e por quem é feito. 

A lógica do mercado capitalista utiliza a linguagem enquanto instrumento. Na utilização 

da televisão, sua dominância passa a ser exercida por meio da cultura e da política. O poder 

 
192 Sobre o poder das mídias nas eleições de 2018 indicamos a dissertação de mestrado do Me. Aquiles Coelhos 

Lins, defendida na Universidade Federal de São Carlos com o título A CANDIDATURA LULA EM 2018 NAS 

PÁGINAS DA FOLHA DE S. PAULO, O GLOBO E O ESTADO DE S. PAULO: AGENDA E ENQUADRAMENTO  

disponível em << 

https://repositorio.ufscar.br/bitstream/handle/ufscar/12865/DISSERTA%C3%87%C3%83O_FINAL_AQUILES

_LINS_PPGPOL_UFSCAR_2020.pdf?sequence=1&isAllowed=y>> 



195 

 

   
 

simbólico novamente pode ser um conceito bem explicativo para a reflexão sobre o papel da 

mídia e sua influência para a democracia, pois está relacionado com a enunciação elaborada, 

com aquilo que se faz ver, acreditar, confirmar e transformar determinada visão de mundo, 

instruindo, portanto, a uma ação.  

Ao ser operacionalizado por meio da religião, da educação, da arte, da política e da 

mídia, “o poder simbólico é, com efeito, esse poder invisível o qual pode ser exercido com a 

cumplicidade daqueles que não querem saber que lhe estão sujeitos ou mesmo que o exercem.”. 

(BOURDIEU, 1989, p.07). A mídia e a imprensa, assim como as redes sociais, são detentoras 

das produções simbólicas e exercem o poder simbólico enquanto instrumento de dominação 

ideológica e cultural por parte dos interesses da classe dominante e da burguesia. A mídia passa 

a ser uma ferramenta que manipula gostos, sentimentos e, inclusive, novas opiniões, valores e 

visões de mundo, construindo uma suposta realidade. 

Em Mídia: propaganda política e manipulação, Chomsky (2018) realiza um trabalho 

interessante sobre como o Estado, particularmente os Estados Unidos, utilizam a mídia como 

forma de manipulação da sociedade, inclusive para aceitação e apoio das políticas do governo. 

Um dos meios utilizados pelo país é o de criação de um inimigo. Durante os anos da Primeira 

Guerra Mundial e também na Guerra Fria, os Estados Unidos tornaram o comunismo como 

principal inimigo; em nossa atualidade são os muçulmanos, os terroristas, os mexicanos, os 

latinos e os progressistas. 

O foco de Chomsky é demonstrar como, por meio de propaganda política, é possível 

essa manipulação: de um inimigo que precisa ser combatido e eliminado.  Devido à importante 

função que a mídia ocupa na política e na sociedade ela está diretamente ligada com a 

democracia. Na concepção do autor, há duas funções na democracia: uma que corresponde a 

uma classe que “assume a função executiva, o que significa que eles pensam, planejam e 

compreendem os interesses de todos”, e outra que é o “rebanho desorientado” com a função de 

‘espectador’, e não de participante da ação.”. (CHOMSKY, 2018, p.17). O rebanho 

desorientado é aquele que transfere “seu apoio a um ou outro membro da classe especializada”, 

ou seja, possui a capacidade de escolher um líder, um chefe, um presidente, governador, 

senador, deputado, e todos os outros representantes da política. 

Segundo o autor, esse processo é o que configura uma democracia e o denominado 

rebanho desorientado não é realmente um participante da ação política. Nesse sentido, o Estado 

precisa de algo que “domestique o rebanho”, trata-se da produção de consenso que ocorre pela 

mídia. 
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A mídia, as escolas, a cultura popular têm de ser divididas. Para a 
classe política e para os responsáveis pela tomada de decisões, elas têm de 
oferecer uma percepção razoável da realidade, embora também tenham de 
incutir nele as convicções certas. (CHOMSKY, 2018, p.18). 

 

Outro fator relevante na argumentação do autor é a da necessidade de representação de 

determinada realidade. Isso quer dizer que os membros da burguesia e da classe dominante 

acabam por exercer na classe trabalhadora certo tipo de poder justamente por estar no Estado e 

em seus aparelhos ideológicos. Um dos problemas disso é o de poderem falsificar a história 

usando o argumento de que estão sendo atacados por determinado inimigo. Transformam assim 

a realidade, manipulam as eleições e, como observamos no caso de Bolsonaro, chegam ao 

governo. 

A estrutura do Estado, como bem demonstra Althusser (1980), é muito complexa. Com 

o desafio de permear temática tão pertinente ao marxismo e à teoria marxiana e marxista, o 

filósofo francês se dedicou no ensaio Ideologia e aparelhos ideológicos do Estado (1980) a 

sistematizar tais conceitos. Uma das separações realizadas pelo autor é de que há o Estado, seus 

aparelhos de estado (repressivos) e os aparelhos ideológicos. Aparelho de Estado (AE), segundo 

Althusser, pertence ao domínio público: o governo, a administração, o exército, a polícia, os 

tribunais, prisões, ou seja,  

 
tudo aquilo a que chamaremos a partir de agora o Aparelho 

Repressivo de Estado. Repressivo indica que o Aparelho de Estado em questão 
<<funciona pela violência>> - pelo menos no limite (porque a repressão, por 
exemplo, administrativa, pode revestir formas não físicas). (ALTHUSSER, 
1980, p.43).  

 

Enquanto aparelhos ideológicos de Estado configuram-se instituições diferentes e 

especializadas que agem diretamente na sociedade civil, estão, portanto, na esfera do domínio 

privado: as igrejas, as escolas, a família, o sistema jurídico, os sindicatos, o sistema político 

com seus diferentes partidos, o que está em torno da questão cultural e, por fim, o aparelho 

ideológico de estado centrado na informação: imprensa, jornais televisão, rádios. 

(ALTHUSSER, 1980, pp.44-45). 

Contudo, os aparelhos do Estado, repressivos ou ideológicos, interferem sobremaneira 

na vida social e na democracia burguesa, pois “pouco importa que as instituições que os 

realizam sejam << públicas>> ou <<privadas>>. O que importa é o seu funcionamento.”. 

(ALTHUSSER, 1980, p.46). E seu funcionamento se dá por meio da violência e da ideologia 
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concomitantemente. O objetivo, então, é a criação de consenso e para isso o Estado e seus 

aparelhos ideológicos agem de maneira simbólica ou repressiva. Nas duas esferas, segundo o 

autor, ocorre a luta de classes, mas chamamos atenção especialmente para a mídia no Brasil e 

seu papel de controle e de poder junto à criação de consenso, no decorrer desta seção tomaremos 

como exemplo a teatralização da Operação Lava Jato.  

O exercício do poder e do controle em uma democracia, é penetrado na população, com 

o objetivo de criação de consenso e de ideologia, através dos meios de comunicação: seja na 

imprensa escrita com jornais e revistas, na televisão e ou nas novas redes digitais. No Brasil, a 

classe dominante e as frações da burguesia estão estritamente ligadas ao controle da mídia 

porque o poder econômico dessas classes é inseparável do poder oligárquico no Estado 

brasileiro. Segundo Chauí (2006), isso se trata de um ataque à democracia e produz o fenômeno 

do coronelismo eletrônico, algo relacionado com a maneira privatizada de concessões públicas 

de canais de redes de televisão e de rádios para empresas privadas. 

Nos programas de televisão é possível ver uma espetacularização da vida privada:  

 
programas de auditório, de entrevistas e de debates com adultos, 

jovens e crianças contando suas preferências pessoais desde o sexo até o 
brinquedo, da culinária ao vestuário, da leitura à religiosidade, do ato de 
escrever ou encenar uma peça teatral aos hábitos de lazer e cuidados corporais. 
O ponto culminante desse tipo de espetáculo é o programa intitulado “Big 
Brother”. (CHAUÍ, 2006, p.05). 

 

Nas novas redes sociais, atualmente com o Facebook, com o Instagram, Twitter, 

Youtube, é possível ver algo semelhante ao que foi descrito por Chauí (2006): ocorre uma 

teatralização e espetacularização da vida privada a ponto de sermos bombardeados por uma 

imensidão de Youtubers, Coach, influencers políticos, financeiros, de moda, de casamento, de 

trabalho e da estética perfeita. Isso está relacionado com a destruição da opinião pública, ou, 

em certa medida, com a criação de novas ideologias ligadas ao capital – ao consumo, à 

determinadas marcas, às relações sociais padronizadas no ambiente de trabalho “para você dar 

certo na vida”. 

Em desenvolvimento está uma sociedade extremamente ligada aos aparelhos digitais e 

cada vez mais ligada ao fetichismo das mercadorias, pois “os meios de massa cumprem um 

papel primordial, também na universalização de determinados referentes – sejam marcas 

comerciais ou produtos da indústria cultural” (MIGUEL, 2004, p.07) que acabam por formar 

nossas opiniões, gostos, ideologias e visão de mundo. 
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Isso ocorre por meio de dois principais elementos: o econômico e o ideológico. A partir 

de uma leitura sobre a indústria cultural, Chauí entende que os meios de comunicação de massa 

são parte da indústria cultural que contempla empresas privadas que agem diretamente no 

mercado por meio da globalização. A imprensa, os jornais, revistas, televisões, sites e portais 

na internet acabam por ser parte da concentração das classes dominantes e da burguesia, pois 

estão fortemente atuantes, e são donas, dos meios de comunicação. O capital passa a ser o 

sujeito de poder ligado aos meios de comunicação, pois o capitalismo passa a se reproduzir 

como modo de produção que se expande para as questões culturais, políticas e sociais. (CHAUÍ, 

2006, p.74). 

Por outro lado, ao que fere a questão política e a democracia, observamos que muitos 

políticos acabam por se tornarem influenciadores ou pastores, como vimos no caso de Silas 

Malafaia. Os políticos acabam por se utilizar das redes sociais e das TV além de seus horários 

eleitorais, falam de suas propostas, disseminam Fake News e até mesmo teorias conspiratórias. 

Observamos também que a internet se tornou um local propício para jovens que não estão 

apenas em busca de informação, mas de estarem vinculados a certos grupos sociais, cada um 

em sua bolha: seja da terra plana ou da nova ordem mundial. 

A mídia e as redes sociais impactam diretamente a vida social e a maneira em que ela 

se configura de maneira que altera até mesmo as práticas políticas e o desenvolvimento da 

democracia. Isso é uma maneira de doutrinação para com os interesses do capitalismo, da 

burguesia e da classe dominante brasileira. Nas palavras de Guy Debord (2003, p.149) 

entendemos que há uma geração de “falsa consciência” que é condicionada “pelo fato de não 

poder nem mesmo querer pensar na sua própria base material no sistema espetacular.”. Os 

espectadores, a sociedade em geral, acabam não entendendo os conflitos existentes por trás dos 

bastidores, daquilo que é visto. 

A mídia se tornou “o principal instrumento de contato entre a elite política e os cidadãos 

comuns.”. Nessa relação há inúmeras consequências, entre elas está o fato de substituição de 

“esquemas políticos tradicionais e, notadamente, reduz o peso dos partidos políticos.”. Ou seja, 

há uma forma de representação e de alcance aos eleitores, aos apoiadores, aos espectadores e 

uma maneira de colher “as demandas das pessoas comuns, permitindo assim que elas cheguem 

às esferas do exercício do poder.”. O problema apresentado pelo autor está torno de as mídias 

suprirem as funções dos partidos políticos. (MIGUEL, 2004, p.08). 

Os golpes midiáticos na América Latina são extremamente comuns a ponto de não ser 

novidade para ninguém, pois os monopólios midiáticos substituíram os golpes militares dos 
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anos 60. No livro de José Emiliano é possível encontrar uma discussão de grande importância 

sobre o “odiojornalismo da veja” oriundo desde 2002, quando da vitória do projeto político 

progressista do PT: “sempre combateu ferozmente o PT, Lula e agora, Dilma.”. A revista Veja 

segue o projeto neoliberal, “encampa as posições mais conservadoras do país” fazendo “um 

jornalismo obscenamente partidário”, sem nenhuma “isenção pensada pelo jornalismo liberal, 

distorce os fatos, inventa-os se considerar necessário.”. (JOSÉ, 2015, p.144). 

Muitos jornalistas, muitas vezes à serviço das grandes empresas ou apenas a fim de 

conservação de seus empregos, reproduziram ao longo dos últimos anos uma imagem 

negativada do PT, de Lula e de Dilma. No período das eleições de 2014, o Grupo Abril passou 

meses dando voz ao candidato do PSDB, Aécio Neves. Posteriormente, realizaram uma 

cobertura impecável dos escândalos envolvendo o PT, do golpe contra Dilma e da prisão de 

Lula. 

Enquanto isso, nas inúmeras redes sociais, incontáveis políticos – muitos oriundos de 

Junho de 2013 – em grande medida o MBL e o Vem Pra Rua assumiam um discurso midiático, 

de teatralização, de espetacularização, antipetista, anticorrupção e de ódio. Discursos mutáveis 

conforme aquilo que gostariam de mostrar ao eleitorado e apoiadores, sem vínculo algum com 

a democracia. A mídia, os meios de comunicação e as redes sociais assumiam cada vez mais 

um papel central na política atual. Poderíamos pensar em infindos acontecimentos políticos dos 

últimos anos que, na mídia, e nas redes sociais, apareceram de maneira sensacionalista e 

teatralizada. 

 O golpe contra Dilma Rousseff e a prisão de Lula foram verdadeiros espetáculos que 

as classes médias, a burguesia e a classe trabalhadora puderam acompanhar de suas casas com 

uma cobertura total realizada pelos grandes canais de televisão do país. No entanto, quantas 

foram as manifestações e os protestos de inúmeras categorias da classe trabalhadora e/ou da 

esquerda que a mídia cobriu de maneira sem disseminar o ódio?  

Em 17 de março de 2014, quase um ano após Junho de 2013, a Operação Lava Jato foi 

oficialmente aberta no Brasil, cumprindo um total de 100 mandados de busca e apreensão, bem 

como de prisão coercitiva. O grande objetivo foi o de combate à corrupção e a lavagem de 

dinheiro nos meios políticos brasileiros. Lava Jato é um dos termos mais conhecidos entre os 

brasileiros, pois durante os últimos anos assistimos diariamente o jornalismo dos grandes canais 

de comunicação repetir e mostrar os acontecimentos relacionados à operação.  
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Contudo, a mídia que já atacava duramente o governo Dilma Rousseff viu na Operação 

a oportunidade de espetacularização sobre as prisões, vazamentos193 e mandados, gerando por 

consequência uma sociedade midiatizada que seguia, por meio do poder simbólico dos 

aparelhos ideológicos do Estado, uma ferrenha deterioração da democracia brasileira. 

Em O espetáculo midiatizado do acontecimento jurídico: a cobertura telejornalísitica 

sobre a operação Lava Jato (2018), a jornalista e pesquisadora Anielly Dias realiza um 

importante estudo acerca da cobertura telejornalística nos jornais e programas da Rede Globo. 

A autora observa por meio da classificação, duração das matérias, da abordagem sobre a 

temática, a construção da narrativa, a programação e a data de exibição que o tratamento dado 

a Operação foi diferenciado em relação a outras investigações policiais. Analisa que no dia 17 

de março de 2014, assim que deflagrada oficialmente a Lava Jato, o jornalista Willian Bonner, 

do Jornal Nacional, dedicou, com tom incrédulo, apenas 47 segundos para falar sobre a 

Operação. (DIAS, 2018, p.116). 

No entanto, na matéria seguinte, no dia 15 de novembro de 2014, a mesma emissora 

“exibiu duas matérias e uma entrada ao vivo do repórter Fernando Parracho diretamente da sede 

da PF em Curitiba, cidade que concentra as investigações.”. Na reportagem em questão, a Rede 

Globo dedicou 55 segundos apenas para mostrar os “procedimentos a que os presos foram 

submetidos”; “os detalhes destacados pelo repórter chamam a atenção e imprimem um caráter 

espetacular ao acontecimento.”. (DIAS, 2018, p.117). 

A um dia de completar dois anos de investigações, a apresentadora Renata 

Vasconcellos, no dia 16 de março de 2016, no Jornal Nacional, “entrou ao vivo, às 19h05, 

falando da posse de Lula como ministro-chefe da casa civil e destacando a quebra do sigilo 

telefônico do ex-presidente Lula, determinado pelo juiz Sérgio Moro.”. (DIAS, 2018, p.118). 

A matéria, com duração de dois minutos e sete segundos, mostrava como a Rede Globo fazia 

uso da mídia enquanto uma forma de poder simbólico e de dominação ideológica.194 

Ante o exemplo acima sobre a espetacularização da Lava Jato, seguimos adiante com 

esse texto sobre os problemas que isso causou na democracia brasileira. O engajamento político 

por parte da população para se discutir e participar ativamente da política é algo muito desejável 

em uma democracia, pois dá o sentido de representação e de participação social, não apenas de 

 
193 Quebra do sigilo da 24ª etapa da operação, exibido no Jornal Nacional. Disponível em: 

<http://g1.globo.com/jornal-nacional/ videos/t/edicoes/v/justica -tornapublico-um-dialogo-entre-lula-e-

apresidente-dilma-rousseff/4889278>. Acesso em 19 de fevereiro de 2020. 
194 Como nosso objetivo não é o de realizarmos uma análise profunda sobre a Operação Lava Jato e sua 

espetacularização na mídia, indicamos o artigo de DIAS (2018) para o leitor que deseja conhecer melhor a 

temática, pois a pesquisadora contempla inúmeras reportagens e faz indicações de onde encontrá -las. 

http://g1.globo.com/jornal-nacional/%20videos/t/edicoes/v/justica-tornapublico-um-dialogo-entre-lula-e-apresidente-dilma-rousseff/4889278
http://g1.globo.com/jornal-nacional/%20videos/t/edicoes/v/justica-tornapublico-um-dialogo-entre-lula-e-apresidente-dilma-rousseff/4889278
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voto. Foi exatamente isso que a Lava Jato realizou em seus anos de investigação. Ajudou a 

formar a opinião das classes médias de que a corrupção é o grande mal do país e que o Partido 

dos Trabalhadores, na figura do ex metalúrgico e ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 

usurpou o espaço (Presidência da República) que deveria pertencer as classes intermediárias e 

ainda teve o arroubo de cometer atos de corrupção para enriquecer ilicitamente, a si e suas 

famílias. Sobre essa questão Boito Junior afirma que 

 
A classe social que mantém uma relação unívoca de rejeição à corrupção 
percebida como mal absoluto da sociedade capitalista é a classe média. É o 
mal absoluto e que exige apenas uma correção jurídica e moral. Tal postura 
provém da condição econômica e da ideologia democrática que a 
caracterizam. Para a classe média, a organização social capitalista só precisa 
de um reparo: o critério do mérito individual deve reinar sempre. O 
meritocratismo é uma ideologia que valoriza o trabalho não manual e 
estigmatiza o trabalho manual. As diferenças sociais são concebidas, no 
quadro dessa ideologia, como resultado das diferenças individuais de dons e 
méritos de cada um. O trabalho não manual seria apanágio daquele cuja 
trajetória escolar longa e bem sucedida comprova a superioridade e seus 
méritos” (BOITO Jr, 2018, p. 261-262) 

 

Jessé Souza (2020) aponta que a Lava Jato foi um aglomerado de “ideias envenenadas 

e juízes corruptos no lugar de bombas e balas” que se baseou no poder simbólico das ideias e 

dos valores sociais para a expansão do capitalismo em sua forma imperialista. De maneira tal, 

a Operação foi uma forma de fragilização das instituições e da própria imagem do brasileiro. O 

autor demonstra que houve também forte influência norte-americana nas fases de investigação 

e que a classe média ao ter como pauta a anticorrupção estatal, na verdade, está envolvida num 

processo de dominação. 

A Lava Jato produziu um efeito muito forte na população e nos políticos brasileiros. 

Mesmo sem investigação terminada, julgavam-se as pessoas, pois se tratava de decisões que 

estavam politicamente orientadas e produziam comoção social, apelavam ao discurso moral da 

anticorrupção e aos valores éticos – pautados no neoliberalismo -. Dois objetivos eram muito 

claros: a derrubada da Presidenta Dilma Rousseff e a inviabilização da candidatura de Lula para 

o cargo de presidente nas eleições de 2018. 

Bolsonaro não deixou passar a possibilidade de fazer da Operação Lava Jato seu palco: 

“sem a Lava Jato não teria Bolsonaro.”. Em suas postagens, seus discursos e sua “pré-

campanha” virtual, uma das pautas essenciais era a do combate à corrupção: “coisa dessa classe 

média morista falsa moralista, e a suposta guerra contra a criminalidade.”. (SOUZA, 2020, np). 
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Na crise político-econômica que o Brasil vivia desde Junho de 2013, os ataques à 

democracia ficaram cada vez mais visíveis. O objetivo central da Lava Jato de tirar o PT do 

governo, de criminalização das pautas progressistas, dos direitos humanos, de uma escola e 

educação crítica. O outro objetivo foi o de colocar o PSDB no poder, no entanto, o “surgimento 

de um cara como Bolsonaro como via de salvação para a moralidade pública” (SOUZA, 2020, 

np) foi algo que aconteceu.  

O candidato da extrema direita se aproveitava da Lava Jato para disseminar ódio. Numa 

de suas postagens no Twitter, em 2018, tentava se explicar sobre mais uma de suas falas em 

que dizia “varrer do mapa os bandidos vermelhos” ocorreria na Lava Jato. Em suas palavras 

escritas, de acordo com sua publicação no dia 23 de outubro de 2018: Falamos em combater os 

bandidos vermelhos baseado no próprio curso das investigações da Polícia Federal e Lava Jato 

e houve uma grande histeria por parte do PT. Ao que parece a carapuça serviu mais uma vez! 

(BOLSONARO, 2018, Twitter). 

Observemos, então, que essa publicação de Bolsonaro foi uma entre tantas que geraram 

muitas repercussões na mídia e entre seus apoiadores. O candidato da extrema direita se 

utilizava desse meio de comunicação e de suas redes sociais para disseminar ódio e suas 

falaciosas propostas políticas. Ao chegamos às eleições de 2018, ao que diz a vitória de 

Bolsonaro e a questão midiática, é possível afirmar o importante papel que as redes grandes de 

comunicação tiveram durante todos esses anos de formação de ideologia e pautas políticas.  

Finalmente, respondemos o nosso primeiro questionamento: Qual o papel e a função da 

mídia na democracia? 

Entendemos que a mídia deveria ter o papel de informar a sociedade sobre os 

acontecimentos nas diferentes esferas sociais. No entanto, no Brasil e em grande parte do 

mundo, devido ao seu vínculo com o neoliberalismo, acaba cumprindo a pauta de grandes 

empresas e da indústria cultural agindo, então como forma de reprodução de dominação e do 

poder simbólico, como aparelho ideológico do Estado burguês. 

Bolsonaro utilizou da mídia – mesmo que não estivesse presente nos debates 

presidenciais suas frases “polêmicas” sempre apareceram nos jornais, garantindo-lhe um palco 

no horário nobre – e das novas redes sociais para se promover. O problema é que esse processo 

de autopromoção veio junto com um discurso de ódio aos pobres, à classe trabalhadora, a quem 

não é burguesia e às “minorias” que formam esse país. 

As eleições de 2018 foram atípicas. Muitos pesquisadores não enxergavam a vitória de 

Bolsonaro. Um candidato da extrema direita, militar, com discurso nacionalista, mas favorável 
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a privatizações e a uma implacável diminuição/destruição dos direitos sociais – arduamente 

conquistados – não chegaria ao governo. Contudo, o resultado, muito diverso do esperado, 

abalou ainda mais a democracia brasileira, sendo Bolsonaro o personagem e o representante 

principal desse discurso de ódio e de ataques à democracia. 

O candidato conquistava muito de seu eleitorado ao defender a restauração da família 

conservadora, o projeto Escola sem Partido, a criminalização do aborto, do comunismo e da 

esquerda. Seus eleitores e apoiadores se aglutinavam em torno de uma figura que prometia o 

fim da corrupção e da ditadura do PT no país. O candidato mantinha seus discursos centrados 

no antipetismo e no sentimento das classes médias que se encontravam ressentidas com os anos 

de Governo do PT.  

Consideramos que a mídia abriu espaço para Bolsonaro e esse conquistou grande lugar 

nas redes sociais na qual tudo pode ser dito e é “respaldado” pelo direito à liberdade de 

expressão. Bolsonaro, o candidato que criminalizou a política, os pobres, a comunidade 

LGBTQIA+ e as mulheres, é um produto criado pelas redes e pelos meios de comunicação, 

para não dizer pelo próprio capitalismo e por um movimento internacional de extrema direita. 

Ainda assim, esse candidato, portador de discursos de ódio e fake news chegou à Presidência, 

pois 

o debate público das questões políticas envolve o embate de posições 
conflitantes que se assumem como perspectivas distintas acerca de um 
contexto valorativo e simbólico compartilhado. A mentira deliberada corrói 
por dentro os pressupostos do debate público racional. Ela é uma arma de 
guerra utilizada não só contra o inimigo de ocasião, mas com o fim de adoecer 
a sociedade e quebrar todos os acordos sobre os quais se apoia a vida social. 
A disputa política passa a ser pensada como um jogo de tudo ou nada, no qual 
só o que interessa é vencer a qualquer custo. (SOUZA, 2020, np). 

 

Com a finalidade de demonstrarmos um pouco mais sobre esse cenário das eleições de 

2018 e a relação de Bolsonaro com a mídia, trazemos para essa seção parte de uma pesquisa 

realizada pelo Grupo de Pesquisas MIDIARS (Laboratório de Pesquisa em Mídia, Discurso e 

Análise de Redes Sociais), com sede no Centro de Letras e Comunicação da Universidade 

Federal de Pelotas, vinculado ao Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul. O MIDIARS publicou em 26 de outubro de 2018 uma pesquisa realizada sobre 

os discursos no Twitter de Bolsonaro e de Haddad no primeiro e no segundo turno das eleições. 

Observemos os dados coletados com as palavras mais escritas por Bolsonaro. 
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Figura 40. Rede de conceitos de Bolsonaro no primeiro turno. Retirado de 

UFPEL. 

 

As linhas entre uma palavra e outra demonstram como elas foram associadas nesses 

tweets. Por exemplo, há uma ligação entre Brasil, mudar, campanha, Deus, respeitar, verdade, 

povo, lama, mentiras, PT, fim, segurança, verdade. A sugestão dessa ligação está amplamente 

fundamentada nos discursos de Bolsonaro durante sua campanha, bem como do que seus 

apoiadores diziam nas redes sociais. O candidato associava o PT com falta de segurança, com 

o país na lama, entre outras inverdades.  

Nesse cenário, observamos que o candidato se lançava como a única possível mudança 

para o país, como aquele que defenderia o cidadão de bem, mas com esse discurso, pautado nas 

mudanças, na reestruturação da família, no armamento da população, no antipetismo, nutria em 

seus apoiadores e eleitores algo mais forte: uma militância digital que o enxergava como o 

salvador da destruição causada pelo PT. 

Sobre as palavras mais ditas no segundo turno, observemos a imagem abaixo: 
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Figura 41. Rede de conceitos de Bolsonaro no segundo turno. Retirado de            

UFPEL. 

 

A pesquisa realizada pelo MIDIARS sugere que no segundo turno das eleições, as 

postagens de Bolsonaro centralizaram ainda mais o discurso antipetista, mas a palavra PT 

aparece ligada com outras: cadeia, bandidos, Haddad, democracia, Fake News, combater, 

democracia. Interessante observar também que, em cor verde, aparecem fortemente as palavras 

Brasil, Deus, planos, família, propostas, população, violência, crime, mulheres. Economia. Na 

cor laranja vemos: adversários, esquerda, mídia, internet, PSOL, Facebook, verdade, preso. 

Muitos de seus discursos e postagens estavam repletos de Fake News195. Uma das frases 

ditas por Bolsonaro no dia 16 de outubro de 2018: “O outro lado que está disputando comigo 

(Haddad) diz, em seu plano de governo, (que vai exercer) controle social da mídia.”. No mesmo 

dia, em entrevista ao SBT: “O policial, hoje em dia, tem que esperar o bandido atirar para reagir. 

 
195 Pode ser de interesse averiguar uma pesquisa realizada pela Piauí Folha, agência Lupa, com algumas das frases 

de Bolsonaro. Ver: << https://piaui.folha.uol.com.br/lupa/2018/10/28/tudo-sobre-bolsonaro/ >>. Acesso em 19 de 

fevereiro de 2021. 

https://piaui.folha.uol.com.br/lupa/2018/10/28/tudo-sobre-bolsonaro/
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Por isso queremos mexer no Código Penal.”. Em 21 de outubro de 2018, em entrevista ao canal 

Band, se pronunciava falsamente e em ataque a seu adversário político: “Ele (Haddad) e sua 

coligação tiveram mais de milhões para a campanha.”. (LUPA, 2018, np). 

A finalidade em abordarmos algumas das frases de Bolsonaro foi para demonstrar que 

o candidato da extrema direita com uma estratégia pautada por Steve Bannon desenvolveu 

discursos próprios para “alimentar” seu espectro político. Sua campanha digital e sua aparição 

em alguns canais da mídia televisiva foram marcadas pelo discurso antipetista, moralista, 

antissemita, misógino, homofóbico e racista. Sua militância digital, ou guerrilha digital, foi 

realizada pela “falta de estrutura partidária”, pelo “improviso”, pelas frases “polêmicas” que 

determinavam cada vez mais um apoio inimaginável de grande parte da população brasileira. 

(MAGENTA, 2018, np). 

Uma das estratégias de Bolsonaro foi a feitura de uma campanha pelo Whatsapp196, 

aplicativo utilizado por 120 milhões de brasileiros. Essa estratégia, encabeçada pelo filho Carlos 

Bolsonaro (PSL), vereador do Rio de Janeiro, “buscou criar uma onda de apoio ao candidato e, 

por consequência, atrair o eleitor que tradicionalmente vota em quem está na frente o tal efeito 

manada.”. (MAGENTA, 2018, np). 

Para entendermos o voto da classe média em Bolsonaro pode ser a utilização abusiva 

das redes sociais que influenciavam e manipulavam o comportamento político dos eleitores e 

dos apoiadores, também de novos simpatizantes que se somavam. A manipulação do ódio e do 

ressentimento daqueles que perderam renda, emprego e/ou outros, ou apenas se sentiram 

ameaçadas a perder privilégios, nos governos do PT e no neoliberalismo, tinham a imagem de 

Bolsonaro como o salvador do país, dos empregos perdidos em decorrência do processo 

lavajatista, da propriedade e da liberdade econômica. (SOUZA, 2020). Além disso a pauta da 

Segurança Pública, na liberdade para matar, nas expressões que “bandido bom é bandido 

morto” encontrava reverberação nos desejos dessa fração de classe. 

Não há dúvidas de que Bolsonaro foi o maior representante político “das milícias 

organizadas, um tipo de organização criminosa que vive da exploração do medo dos mais 

pobres.”. (SOUZA, 2020, p.15). Fez da Operação Lava Jato, objeto sensacionalista em que 

mídia tradicional brasileira, seu palco de atuação e de pré-campanha; se aproveitou dos 

discursos de ódio para angariar votos dos inúmeros brasileiros que se esconderam durante anos 

 
196 “Antes da eleição, 75% das pessoas entrevistadas recebiam informações políticas via Whatsapp; hoje, o número 

chega a 100%, principalmente por meio de vídeos e memes.”. A citação é de Maurício Moura, pesquisador da 

Universidade George Washington, nos Estados Unidos, e fundador da Ideia Big Data. “Segundo o Datafolha, 07 

em 10 eleitores usaram o Whatsapp para se informar sobre candidatos.”. (MAGENTA, 2018, np). 
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atrás da Constituição, hoje não é incomum ouvir frases racistas, homofóbicas e machistas, anos 

atrás esses indivíduos se escondiam, mas hoje são representados por Bolsonaro e por um 

Congresso extremamente reacionário. 

A mídia é um instrumento utilizado pelas classes dominantes. Apesar da ética jornalista, 

nos últimos anos profissionais da área (formados academicamente e que fizeram o juramento 

da profissão) esqueceram da promessa que fizeram quando concluíram seus cursos de bacharéis 

 

Juro, no exercício das funções de meu grau, assumir meu compromisso com 
a verdade e com a informação. Juro empenhar todos os meus atos e palavras, 
meus esforços e meus conhecimentos para a construção de uma nação 
consciente de sua história e de sua capacidade. Juro, no exercício do meu 
dever profissional, não omitir, não mentir e não distorcer informações, não 
manipular dados e, acima de tudo, não subordinar em favor de interesses 
pessoais o direito do cidadão à informação.  
(<<https://www.oblogdomestre.com.br/2017/03/OJuramentoDoJornalista.V
ariedades.html>>) 

 

 No entanto, o jornalismo, como outras profissões sofreram desregulamentações e não 

apenas pessoas formadas na área exercem a carreira. Isso por si só não é desculpa para o avanço 

da desinformação manipulada pelos meios de comunicação, mas além de jornalistas 

inescrupulosos que resolveram se vender para conseguir status em suas carreiras, outros 

“apresentadores” passaram a influenciar, vendendo sua imagem para deturpar e mentir 

descaradamente sobre fatos relevantes que afetam a sociedade em geral. É esse o conteúdo que 

o jornalista Luís Nassif conta no recente livro Caso Veja: O Naufrágio do Jornalismo 

Brasileiro. Trata-se não apenas da Revista, foco do livro, mas da história do jornalismo até que 

o método adotado por esse meio de (des)informação passou influir na vida da população 

brasileira a partir das matérias sensacionalistas e falaciosas. Além da repercussão que causou 

em seus leitores, suas capas estampadas semanalmente nas bancas de revistas atingiram uma 

grande parte dos brasileiros, além de servirem como instrumento de informação para a mídia 

televisiva. Como demonstrado nessa tese, existem pesquisa que demostram que o consumo 

desse tipo de veículo de informação é quase que exclusivo das classes médias. 

 E é a partir de para quem é destinada a informação que o jornalista Nassif parte das suas 

análises e das denúncias de uma das maiores revistas de circulação semanal durante os anos 

1990 e 2000. 

 

https://www.oblogdomestre.com.br/2017/03/OJuramentoDoJornalista.Variedades.html
https://www.oblogdomestre.com.br/2017/03/OJuramentoDoJornalista.Variedades.html
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De um lado há fenômenos gerais que modificaram profundamente a imprensa 
mundial nos últimos anos. A linguagem ofensiva, herança dos neocons197 
americanos, foi adotada por parte da imprensa brasileira como se fosse a 
última moda. Durante todos os anos 90, Veja havia desenvolvido um estilo 
jornalístico onde campeavam alusões a defeitos físicos, agressões e 
manipulação de declarações de fonte. Quando o estilo neocon ganhou espaço 
nos EUA, não foi difícil à revista radicalizar seu próprio estilo. Um segundo 
fenômeno desse período foi a identificação de uma profunda antipatia da 
chamada classe média midiática em relação ao governo Lula, fruto dos 
escândalos do “mensalão”, do deslumbramento inicial dos petistas que 
ascenderam ao poder, mas principalmente às políticas de inclusão social que 
despertaram forte preconceito de classe. Esse sentimento combinava com a 
catarse proporcionada pelo estilo neocon. (NASSIF, 2021, np.) 

  

 Mas, nem sempre a mídia cumpriu esse papel nefasto, durante um período havia um 

jornalismo que se pretendia sério e com responsabilidade com seu leitor e o jornalismo 

“marrom”, ou seja, aquele que vendia mentiras, falseações, elocubrações. No entanto, a partir 

dos anos 1990, o dono da Revista Veja em viagem aos EUA teve o primeiro contato com a 

forma de divulgação midiática do australiano 

 
Rupert Murdoch, a maneira como começou a explorar a intolerância pela 
migração, o uso do linguajar da ultradireita norte-americana, as interferências 
no Partido Republicano e, depois, na própria eleição presidencial. E, 
principalmente, a estratégia montada com os demais grandes grupos de mídia 
do país para conseguir eleger o seu candidato à presidência da República 
tornando-se um verdadeiro partido político. A Fox News se incumbia de criar 
os boatos e os demais em difundi-los. Depois se valiam das redes sociais para 
ampliar a disseminação dos boatos. Inaugurava-se a era do que veio a ser 
conhecido como fenômeno do fake News. E sob comando dos grupos de mídia. 
Tudo isso, somado à guerra cultural levada a efeito, era prenúncio das grandes 
manipulações das redes sociais dos anos seguintes, com o uso das estratégias 
de disseminação da informação através de algoritmos e de outros expedientes 
das chamadas guerras híbridas. Foi uma das sórdidas campanhas eleitorais da 
história dos Estados Unidos. Das próprias redes sociais veio uma reação 
espontânea, de grupos pró-Obama, que garantiu a sua vitória (NASSIF, 2021, 
np) 

 
 

 
197 Neocons é o termo usado para definir os novos conservadores, ou seja, aqueles que pregam o conservadorismo 

como ideologia e prática governista. Começou a ser utilizado e difundido para designar os membros da cúpula do 

governo norte-americano de George W. Bush, no entanto, suas doutrinas permeiam a política norte -americana 

desde o governo de George Bush (pai). Esta ideologia consolida as práticas do século 18 inspiradas no Destino 

Manifesto. Mas, ao contrário dos antigos conservadores, despreza -se agora a participação popular e colocam-se os 

interesses do estado acima dos direitos civis. Um dos maiores exemplos dessa prática está no Ato patriótico, lei 

promulgada após os ataques de 11 de setembro de 2001 que permite, por exemplo, a invasão do espaço privado de 

pessoas consideradas suspeitas de terrorismo sem autorização prévia da justiça. Retirado de 

<<https://www.sohistoria.com.br/dicionario/palavra.php?id=95>> visitado em 28 de agosto de 2021  

https://www.sohistoria.com.br/dicionario/palavra.php?id=95
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Apesar do jogo sujo de Rupert Murdoch e de ele não ter conseguido seu intento na 

referida eleição, a sua atuação jornalística passou a fazer escola não só nos EUA, esse modelo 

passou a ser difundido por todo o mundo. 

 

Veja constitui-se no maior fenômeno de antijornalismo da história do país. 
Nem Assis Chateaubriand e seu jornalismo marrom, nem as campanhas 
inclementes contra Vargas e Jango chegaram aos pés do jornalismo de esgoto 
que passou a jorrar da revista especialmente a partir de 2005. (NASSIF, 2021, 
np) 

 

Embora o recorte desta tese seja 2013-2018, as informações que Nassif nos apresenta 

dão o tom do que se tornou a perseguição midiática no período aqui estudado. Principalmente 

no que diz respeito a criminalização da política, na destruição de reputações e na criminalização 

do ex Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. 

E quais as características desse modelo usado por Murdoch? 

 

1) Buscou na extrema direita – no caso o Tea Party, o linguajar chulo e 
agressivo e o compêndio de preconceitos. Usou o preconceito como 
recurso jornalístico para conquistar a classe média bastante sensibilizada 
pelos movimentos de inclusão social nos emergentes e pelos fluxos 
migratórios nos países centrais 

2) Criou um inimigo externo, não mais a União Soviética, mas um novo 
fantasma. Por lá o Islã, por aqui a Bolívia e a Venezuela. Não havia mais 
o receio das bombas da Guerra Fria, mas de outros fantasmas imemoriais, 
as ideias que penetram subliminarmente no cérebro dos incautos levando-
os para o reino das trevas.  Como disse Arnaldo Jabor em um comentário 
clássico na Globo, o comunismo explodiu e disseminou milhares de vírus 
pelo mundo, contaminando a cabeça de todos os democratas. Essa versão 
dramatizada da “Guerra dos Mundos”, do “Monstro da Lagoa Negra”, das 
propagandas subliminar consagrada no auge da Guerra Fria – acabou se 
constituindo no roteiro geral do grupo Fox e de seus emuladores 
brasileiros. 

3) Valeu-se do conceito consolidado de liberdade de imprensa para se 
blindar e promover uma ampla ofensiva de assassinatos de reputação, de 
disseminação de notícias falas, contra adversários: fossem jornalistas de 
outros veículos, políticos, empresários e intelectuais. E, por trás do 
marcarthismo, montou jogadas comerciais de interesse do grupo.  

4) Promoveu a ridicularização do cidadão comum – e dos críticos e 
adversários-, como maneira de ressalvar a superioridade intelectual de seu 
leitor. 

5) Passou a descontruir todo o sistema de informações com fake News 
produzidos pela Fox News e disseminados pelas redes sociais, um ensaio 
de guerra híbrida que se instalava no ecossistema das redes sociais. 
Tratava-se de uma técnica de confundir tanto os fatos, desconstruindo os 
sistemas de aferição, para poder impor sua própria narrativa, recheada de 
inverdades e teorias conspiratórias. (NASSIF, 2019, np) 
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Todo esse modelo de divulgação de notícias foi trazido para o Brasil e a partir disso 

passaram a ser realizadas, dentro das redações, uma verdadeira “caça as bruxas”. Os jornalistas 

que não topassem fazer matérias a partir da nova cartilha não teriam mais emprego nos meios 

de comunicação que começavam a adotar a nova maneira de divulgar “notícias”. E, o que a 

princípio começara na empresa de Civita, logo foi se espalhando para outros veículos de 

imprensa, conforme percebemos nos últimos anos e a quem o jornalista Paulo Henrique 

Amorim passou a chamar de PIG (Partido da Imprensa Golpista). 

Esse processo teve início um ano antes do caso “mensalão” que partiu já da primeira 

tentativa de colocar na prática as teses de Murdoch, além de buscar esconder o grande esquema 

da revista com o Carlinhos Cachoeira, conhecido bicheiro do estado do Rio de Janeiro, começou 

produzir a perseguição e criminalização da política. E para manter o corporativismo desse setor. 

Foram produzidos artigos em defesa do Roberto Civita por diversos veículos de imprensa, 

elegendo os vampiros e os homens bons da política. 

 A imprensa já abria caminho para que em 2014, fosse deflagrada a Operação Lava Jato. 

A partir do modelo italiano Operação Mãos Limpas, que o ex juiz de Maringá se dedicou a ler, 

resolveu em colaboração com a mídia fazer, também, uma espetacularização 

 
A lógica política das Mãos Limpas: A lição extraída por Moro é que existe um 
sistema de poder a ser combatido, que é a política tradicional, com todos os 
seus vícios e influências sobre o sistema judicial, especialmente os tribunais 
superiores. O sistema impede a punição dos políticos e agentes públicos 
corruptos, devido aos obstáculos políticos e “à carga de prova exigida para 
alcançar a condenação em processo criminal”.  O Caminho então é o que ele 
chama de democracia – que ele entende como uma espécie de linha direta com 
a “opinião pública esclarecida”, ou seja, a opinião difundida pelos grandes  
veículos de imprensa, dando um by-pass nos sistemas formais (NASSIF, 
2021, np) 

 
 

Assim, Sérgio Fernando Moro deixou claro para o Grupo de Trabalho da Lava Jato, que 

o Bettino Craxi a se mirar, o Rei a ser derrubado, era o ex-presidente Lula. O vazamento 

sistemático de informações, sem nenhum filtro, é peça fundamental dessa estratégia. (NASSIF, 

2021, np) 

Mas, quem é o super-herói que levaria a cabo a Operação no Brasil? 
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3.3.: Sérgio Fernando Moro: o herói das classes médias x Luiz Inácio Lula da Silva: o 

preconceito contra a classe trabalhadora 

 

Moro nasceu no dia 01 de agosto de 1972, em Maringá, estado do Paraná, filho de Odete 

Starke Moro e Danton Aureo Moro (1934-2005), ambos pertencentes à classe média da cidade 

que fica no norte do estado. O casal foi morar na cidade nos anos 1960, a convite do cunhado 

da mãe do ex-juiz, Sr. Neumar Godoy, fundador e reitor da Universidade Estadual de Maringá 

(UEM), o pai de Moro também foi um dos fundadores da referida Universidade.  

De alguma forma, o futuro de Sérgio Moro, na carreira do Direito, já estava planejado 

por sua família. Como acontece com muitos membros da classe média brasileira, sua carreira 

teve diversos facilitadores. Moro é da família do desembargador Hildebrando Moro e casou-se 

com Rosângela Wolff Moro, advogada e também parente de dois desembargadores: Haroldo 

Bernardo da Silva Wolff e Fernando Paulino da Silva Wolff Filho.  

Portanto, em um país em que existe um enorme preconceito de classe fato que, sem a 

menor dúvida, é um dos balizadores da ojeriza pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o 

representante da classe média brasileira, assim como o fora Fernando Collor de Melo no 

passado, tornou-se “um herói construído pela mídia198” quando tornou sua a causa de 

perseguidor e responsável pela prisão do ex-presidente, metalúrgico, nordestino e sem 

escolaridade superior. 

 

 

Figura 42. Livro Moro. 

 
198 Título do livro de Tarcis Prado Junior referenciado neste trabalho. 
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Na série O mecanismo, da Netflix, o ex-juiz é retratado como o paladino da justiça, o 

super-herói do Brasil. Se no passado recente Collor tinha o título de caçador de marajás, 24 

anos depois surge o então juiz da operação Lava Jato como aquele que iria acabar com a 

corrupção no país, corrupção essa que, segundo o senso comum, teria começado com o mandato 

do ex-presidente, seja no caso do Mensalão que já havia colocado em evidência o Ministro do 

Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa – primeiro Ministro indicado pelo ex-presidente 

Lula, seja no caso do Petrolão199. 

Também Vladimir Netto, filho da jornalista Miriam Leitão escreveu dois livros 

exaltando os feitos da Operação Lava Jato. O primeiro deles Lava Jato – O juiz Sergio Moro e 

os bastidores da operação que abalou o Brasil teve venda de cerca de 180 mil exemplares200 

A vaidade do juiz de Primeira Instância, da vara de Curitiba, o levou a ser o protagonista 

de um big brother político, insuflado pelo Jornal Nacional, considerado o programa de maior 

repercussão no país e páginas principais de grande parte dos jornais que abastece as classes 

médias de notícia: O Estado, Folha e O Globo, além das revistas: Veja e Isto é. Também, nessa 

ocasião, a então jornalista Joice Halsemann foi biógrafa do ex-juiz, também conhecido pelos 

canais alternativos de notícia como “o marreco de Maringá”. Constantemente, a soberba do 

lavajatista era insuflada pelos jornais nacionais e internacionais, além de entrevistas constantes 

para os meios de comunicação. Em 24 de dezembro de 2019, Sérgio Moro foi escolhido pelo 

Financial Times como uma das 50 personalidades mais influentes do mundo201.  

Por essa razão, esses funcionários públicos, representantes das frações das classes 

médias mais antigas do Brasil e seus  

 

dirigentes da Operação Lava Jato agem, ao mesmo tempo, como integrantes e 
representantes da fração superior da classe média e, também, como burocratas 
do Estado inseridos num ramo específico desse aparelho cuja função particular 
é a de zelar pela manutenção da ordem capitalista” (BOITO Jr, 2018, p. 253) 

 

A exceção do “namoro” com a operação Lava Jato, entre os jornalistas com maior 

alcance na mídia hegemônica, foi o caso de Reinaldo Azevedo, que tomou uma postura 

 
199 Não faz parte deste trabalho à análise de discurso e nem dos casos mencionados como os maiores esquemas de 

corrupção da República Brasileira. Sobre como a mídia paranaense forjou seu herói indicamos o livro Moro: o 

herói construído pela mídia que faz a análise de discurso dos jornais paranaenses e do qual a mídia hegemônica 

nacional acabou, muitas vezes, compartilhando notícias. 
200Disponível em: <https://revistaforum.com.br/politica/filho-de-miriam-leitao-vladimir-netto-lanca-segundo-

volume-de-livro-sobre-lava-jato/>. Acesso em 07 de agosto de 2021. 
201Disponível em: <https://g1.globo.com/mundo/noticia/2019/12/24/sergio-moro-e-eleito-uma-das-50-

personalidades-da-decada-pelo-jornal-financial-times.ghtml>. Acesso em 07 de agosto de 2021. 

https://revistaforum.com.br/politica/filho-de-miriam-leitao-vladimir-netto-lanca-segundo-volume-de-livro-sobre-lava-jato/
https://revistaforum.com.br/politica/filho-de-miriam-leitao-vladimir-netto-lanca-segundo-volume-de-livro-sobre-lava-jato/
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2019/12/24/sergio-moro-e-eleito-uma-das-50-personalidades-da-decada-pelo-jornal-financial-times.ghtml
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2019/12/24/sergio-moro-e-eleito-uma-das-50-personalidades-da-decada-pelo-jornal-financial-times.ghtml
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extremamente crítica ao juiz, inclusive em momentos que muitas pessoas do campo dito como 

“esquerda” caiam no “canto da sereia” já orquestrado por uma colaboração entre mídia, 

procuradores e o ex-juiz que foi revelada pela operação Vaza Jato202 e Operação Spoofing203.  

Entre os anos de 2014 e 2019, quando começaram pairar suspeitas sobre a parcialidade 

do então juiz ao aceitar o cargo de Ministro da Justiça do Presidente eleito, Moro surfou na 

onda de sua popularidade e conquistou a alcunha de super-herói, mas a fachada de justiceiro 

era só isso mesmo: fachada. O então juiz da primeira Instância da República de Curitiba, virava 

personagem de Bloco de Carnaval e era retratado nas passeatas que pediam o impeachment da 

ex-presidenta Dilma Rousseff como o super-homem brasileiro. 

 

 

Figura 43. Super-herói Moro.204 

 

 
202 Vaza Jato foi o nome dado, pela imprensa, ao processo de vazamentos de conversas trocadas por intermédio do 

aplicativo Telegram, entre os membros da Força Tarefa da Operação Lava-Jato. 
203 A intitulada Operação Spoofing foi o processo de investigação realizado pelo ex juiz e ex Ministro da Justiça 

Sérgio Fernando Moro que localizou o cracker Walter Delgatti Neto. 
204 Disponível em: https://congressoemfoco.uol.com.br/judiciario/ato-a-favor-de-moro-em-brasilia-mira-gilmar-

mendes-e-lula/>>. Acesso em 09 de agosto de 2021. 

https://congressoemfoco.uol.com.br/judiciario/ato-a-favor-de-moro-em-brasilia-mira-gilmar-mendes-e-lula/
https://congressoemfoco.uol.com.br/judiciario/ato-a-favor-de-moro-em-brasilia-mira-gilmar-mendes-e-lula/
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Figura 44. DE HERÓI A SUSPEITO.205 

 

Para essa abordagem, buscamos informações nos documentários: Sérgio Moro: A 

construção de um juiz acima da lei; Delgatti, o hacker que mudou a história do Brasil e no 

depoimento de Rodrigo Tacla Duran, ex-advogado da Odebrecht que se asilou na Espanha.206. 

O Partido dos Trabalhadores começou pleitear o cargo executivo de Presidente da 

República desde a eleição de 1989, primeira após a redemocratização devido ao período de 21 

anos que o país viveu sob a tutela da ditadura militar em decorrência do Golpe de Estado, 

ocorrido em 01 de abril de 1964. Após 1984, o país sai às ruas exigindo a volta das eleições no 

movimento conhecido como Diretas Já. Apesar da grande repercussão das mobilizações dos 

brasileiros em torno do pedido de volta à democracia, a eleição para Presidência da República, 

nesse período, ainda acontece indiretamente. No entanto, quem vence o pleito não é o candidato 

apoiado pelos militares, Paulo Maluf. O vencedor é Tancredo Neves, mas estava doente e 

faleceu antes de assumir a cadeira do Palácio do Planalto, sentando-se então nesse lugar o vice, 

José Sarney. Luiz Inácio Lula da Silva, nesse período, já era uma pessoa conhecida no meio 

 
205Acesso em: <<https://pedropaulorasgaamidia.com/2019/06/24/moro-o-refem-do-bozo/>>. Acesso em 09 de 

agosto de 2021. 
206Documentários: Sérgio Moro: A construção de um juiz acima da lei . Disponível em: 

<<https://www.youtube.com/watch?v=tBc6AnRZfjo>>; Delgatti, o hacker que mudou a história do Brasil. 

Disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=fXdyH-TsEMw>>; Depoimento de Rodrigo Tacla Duran 

ex-advogado da Odebrecht. Disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=ppMgIF_tgqY>>. Acesso em 

09 de agosto de 2021. 

https://pedropaulorasgaamidia.com/2019/06/24/moro-o-refem-do-bozo/
https://www.youtube.com/watch?v=tBc6AnRZfjo
https://www.youtube.com/watch?v=fXdyH-TsEMw
https://www.youtube.com/watch?v=ppMgIF_tgqY
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político em decorrência de seu protagonismo nas greves dos metalúrgicos no ABC Paulista nos 

anos 1978 e 1979. O pernambucano, de origem pobre, tornou-se a figura mais importante dos 

movimentos grevistas, sendo preso pela primeira vez nessa ocasião. Lula207, conhecido 

popularmente no país, teve sua primeira tragédia pessoal atrás das grades, sua mãe falecera em 

12 de maio de 1980. Na ocasião, Lula recebeu permissão de ir ao velório e ao enterro da mãe, 

decisão foi dada pelo Delegado Romeu Tuma, ao qual o ex-presidente sempre fez deferência 

por conta desse fato.  

Luiz Inácio da Silva foi eleito como deputado federal em 1987, com mandato de 

01/02/1987 a 01/02/1991, participando ativamente da constituinte, que veio ser promulgada em 

1988, com a Constituição Cidadã, por Ulisses Guimarães. Como informado, em 1989 foi ao 

segundo turno das eleições com Fernando Collor de Melo, vencedor do pleito. Lula aparecia na 

frente das intenções de voto, para frear sua candidatura dois fatos (as primeiras notícias falsas 

da sua candidatura presidencial) foram fatais para sua postulação: 1) A apresentação de um 

debate editado pela Rede Globo de televisão208 e; 2) A prisão dos sequestradores do empresário 

Abílio Diniz que estariam usando a camisa do Partido dos Trabalhadores. 

 

 

Figura 45. ELEIÇÕES 1989.209 

 

 
207 A alcunha ou apelido Lula é comum no Estado de Pernambuco para todas as pessoas que são batizadas como 

Luiz/Luís. 
208 A respeito, assistir o documentário: Muito Além do Cidadão Kane, disponível na plataforma Youtube no link - 

<https://www.youtube.com/watch?v=s-8scOe31D0>. Acesso em 09 de agosto de 2021. 
209<https://aventurasnahistoria.uol.com.br/noticias/reportagem/30-milhoes-e-confusao-politica-o-enigmatico-

sequestro-do-empresario-abilio-diniz.phtml>. Acesso em 09 de agosto de 2021. 

https://www.youtube.com/watch?v=s-8scOe31D0
https://aventurasnahistoria.uol.com.br/noticias/reportagem/30-milhoes-e-confusao-politica-o-enigmatico-sequestro-do-empresario-abilio-diniz.phtml
https://aventurasnahistoria.uol.com.br/noticias/reportagem/30-milhoes-e-confusao-politica-o-enigmatico-sequestro-do-empresario-abilio-diniz.phtml
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Figura 56. ELEIÇÕES 1989 II. 

 

 
Figura 57. ELEIÇÕES 1989 III.210 

 

Em 1994 e 1998, Lula também ficou em segundo lugar no número de votos, mas perdeu 

a eleição para Fernando Henrique Cardoso no primeiro turno das duas eleições. Até 1997, não 

havia reeleição para o cargo de Presidente da República. Desde 1995, quando FHC ganhou o 

pleito, começou seu plano para alterar a Constituição com possibilidade da reeleição. Em 1997, 

com pagamento de muita propina aos Deputados Federais a emenda constitucional foi 

aprovada211. 

 
210<<http://blogdoarretadinho.blogspot.com/2015/06/em-1989-sequestro-de-abilio-diniz-foi.html>>. e  
211 A respeito ler <<https://jus.com.br/artigos/49555/maluf-e-governo-do-fhc-pagaram-propinas-para-comprar-a-

emenda-da-reeleicao-diz-pedro-correa-delator>>. Acesso em 09 de agosto de 2021. 

http://blogdoarretadinho.blogspot.com/2015/06/em-1989-sequestro-de-abilio-diniz-foi.html
https://jus.com.br/artigos/49555/maluf-e-governo-do-fhc-pagaram-propinas-para-comprar-a-emenda-da-reeleicao-diz-pedro-correa-delator
https://jus.com.br/artigos/49555/maluf-e-governo-do-fhc-pagaram-propinas-para-comprar-a-emenda-da-reeleicao-diz-pedro-correa-delator
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Figura 58. PROPINA PELA REELEIÇÃO.212 

 

Na sua quarta tentativa, em 2001, após desvalorização do plano real, de “apagões” 

energéticos e mais alguns erros do governo liberal/neoliberal do Presidente Psdebista, Lula 

conseguiu ganhar as eleições em 2º turno em disputa contra o candidato tucano José Serra. Não 

havia como barrar a vontade popular que em urnas apontavam como recorrente. A posição de 

 
212 Disponível em: <<https://acervofolha.blogfolha.uol.com.br/2017/02/25/ha-20-anos-camara-aprovou-emenda-

da-reeleicao/>>. Acesso em 09 de agosto de 2021. 

 

https://acervofolha.blogfolha.uol.com.br/2017/02/25/ha-20-anos-camara-aprovou-emenda-da-reeleicao/
https://acervofolha.blogfolha.uol.com.br/2017/02/25/ha-20-anos-camara-aprovou-emenda-da-reeleicao/
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Lula como candidato com grande apelo popular, dada a identificação de grande parte dos 

brasileiros com o ex-presidente foi apontado pelo cientista político André Singer como o 

fenômeno “batizado” de lulismo.  

Muitos analistas políticos acreditavam no fracasso do Presidente petista. As análises 

eram a de que após os quatro anos de seu mandato ele não se reelegeria e acabaria 

definitivamente com os sonhos do ex metalúrgico com a Presidência da República. No entanto, 

para surpresa desses, não apenas Lula venceu a reeleição em 2006, saiu com uma aprovação de 

governo recorde, apesar do escândalo de corrupção chamado de Mensalão e dos constantes 

protestos das classes médias com a atuação e decisões do Presidente pernambucano. Depois, 

além dos dois mandatos ajudou na eleição e reeleição da primeira Presidenta da República, 

Dilma Rousseff. Em 2014, após vencer o pleito eleitoral, chegara o máximo que os grupos das 

burguesias brasileiras e mídia hegemônica (também controlada por poucos grupos familiares 

brasileiros) poderiam conceber dos quatro mandatos consecutivos dos candidatos petistas. 

Para Azevedo  

 

Historicamente algumas das características mais notáveis do nosso sistema de 
mídia permanecem imutáveis: o monopólio familiar e a propriedade cruzada 
nos meios de comunicação de massa, a pequena diversidade externa do ponto 
de vista político e o viés conservador, a baixa circulação dos jornais associada 
ao baixo número de leitores e, como conseqüência, no campo da grande 
imprensa, um jornalismo orientado prioritariamente para as elites e permeável 
à influência dos públicos fortes. Deve-se lembrar ainda o surgimento tardio da 
imprensa e dos jornais comerciais em nosso país e a centralidade e hegemonia 
da televisão em nosso sistema de mídia. (AZEVEDO, 2006, p.89) 

 

Segundo o Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, apenas 11 famílias 

controlam os principais meios de comunicação no Brasil. E, dentre esse grupo seleto, existe 

uma oscilação nos postos políticos que eles ocupam. Em 2015, 25% dos senadores e 10% dos 

deputados constavam como donos de concessões de rádio e televisão213. Esse é um assunto 

recorrente nos ambientes políticos, mas de difícil enfrentamento pois como apontado existe 

uma relação umbilical entre os donos dos grupos de comunicação e a inserção deles em 

cargos políticos. 

 

Com uma circulação dirigida para os leitores das classes AB (os chamados 
“formadores de opinião”), os grandes jornais, além da linguagem sóbria e 
culta, priorizam a cobertura política e econômica e praticam um jornalismo 
opinativo que coexiste com a tendência mais recente de se fazer um jornalismo 

 
213 << http://www.fndc.org.br/noticias/midia -brasileira-e-controlada-por-apenas-11-familias-924625/ >>. 

Acessado em 09 de agosto de 2021 

http://www.fndc.org.br/noticias/midia-brasileira-e-controlada-por-apenas-11-familias-924625/
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de informação. Orientados para a elite e os formadores de opinião, estes 
jornais compensam a baixa penetração nas camadas populares com a grande 
capacidade de produzir agendas, formatar questões e influenciar percepções e 
comportamentos tanto no âmbito político-governamental quanto no público 
em geral, este último através dos líderes de opinião ou através da repercussão 
da pauta dos jornais na televisão aberta. (AZEVEDO, 2006, p. 95) 
 

Para termos uma ideia da concentração das mídias a poucas famílias, apresentamos a 

tabela apresentada por Azevedo 

 
Tabela 07 

Grupos familiares e números de emissoras na radiodifusão brasileira 

Nacionais Televisão Rádio 

Marinho (Globo) 32 20 

Saad (Bandeirantes) 12 21 

Abravanel (SBT) 10 - 

Regionais Televisão Rádio 

Sirotsky (RBS-Sul) 20 20 

Câmara (Centro-Oeste) 08 13 

Daou (Norte) 05 04 

Zahran (Mato-Grosso) 04 02 

Jeressaiti (Nordeste) 01 05 
Fonte: LIMA (2001, p. 106). 

Obs.: Embora a legislação em vigor limite a cinco o número de emissoras de TV por grupo, as redes 

nacionais burlam a regra se associando às estações de outros proprietários que funcionam como meras 

repetidoras locais ou regionais da programação nacional. 

 

 

Figura 59. FAMÍLIAS PROPRIETÁRIAS DAS MÍDIAS. 

 

Se no item anterior eram pautados os jornais impressos e as camadas sociais que são 

seus consumidores, nessa tabela constam os números de emissoras de TV aberta. Apesar do 

advento da internet, sabemos que a popularização dessa forma de comunicação ainda não 

compreende uma totalidade da população brasileira e, em tempos de recessão a quantidade de 

pessoas que conseguiam ter um pacote de dados (mesmo popular) para acesso as redes sociais 

diminuem consideravelmente. Assim, a possibilidade de voltar o aumento de pessoas ao 

consumo de informação exclusivamente pelas mídias tradicionais é significativa e por essa 

razão inserimos essas informações, mesmo que condensada, para mensurar o papel de uma 

hegemonia midiática no nosso país. 

Desta forma, a mídia, a oposição dos congressistas ao segundo mandato da Presidenta 

Dilma Rousseff, somada à operação Lava Jato, a espionagem dos EUA com vistas a buscar 

informações sobre o pré-sal, a recusa em aceitar o plano solicitado pelas burguesias chamado 

“Ponte para o futuro” e erros cometidos com a mudança da pauta econômica prometida em 
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campanha, mas alterada após a eleição, fez com que a popularidade da Presidenta despencasse. 

Essa soma de fatores fez com que o Presidente da Câmara dos Deputados Eduardo Cunha 

aceitasse o pedido de impeachment proposto por Helio Bigudo, Miguel Reale Júnior e Janaína 

Paschoal por “pedaladas fiscais”, culminando no Golpe contra a Presidente votado em 17 de 

abril de 2016, cujo voto do então Deputado Jair Messias Bolsonaro foi citado no primeiro 

capítulo desta tese. 

Assim, com essa breve apresentação do ex-presidente Lula e de sua trajetória política, 

voltamos ao representante da classe média e da mídia e exaltado como o homem que prendeu 

“o maior corrupto da presidência brasileira” na operação midiática de 07 de abril de 2018. 

 

 

Figura 60. Apesar da crise, Lula tem aprovação recorde de 84%.214 

 

O quadro acima consta da matéria da Folha de São Paulo, datada de 04 de fevereiro de 

2009, com o objetivo de mostrar que apesar da crise do subprime de 15 de setembro de 2008, o 

presidente brasileiro mantinha um alto índice de aprovação. “A pesquisa CNT/Sensus ouviu 

2.000 pessoas entre 26 e 30 de janeiro”. A CNT é a Confederação Nacional de Transportes e a 

Sensus215 é uma empresa privada de pesquisa de opinião. 

 

 
214 Disponível em: <<https://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc0402200912.htm>>. Acesso em 09 de agosto de 

2021. 
215 Site da Sensus <https://sensus.com.br/>> 

https://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc0402200912.htm
https://sensus.com.br/


221 

 

   
 

 

Figura 61. Condução Coercitiva de Lula. 

 

 

Figura 62. Prisão de Lula.216  

 

Porque o Presidente da República, que saiu com 87% de aprovação dos seus mandatos, 

foi preso em 07/04/2018? 

A figura nefasta do ex-juiz Sérgio Moro é essencial para entender o percurso que leva 

Jair Messias Bolsonaro acender e ganhar o pleito de 2018, haja vista que o candidato que estava 

à frente das pesquisas eleitorais, mesmo com a interrupção do mandato da petista Dilma 

Rousseff em 2016 pelo Golpe do qual Moro também teve grande responsabilidade217  foi preso 

seis meses antes das eleições, mandado proferido pelo então Juiz, hoje já declarado suspeito!218  

Mesmo distante cinco anos do início dos fatos que desencadearam o desastre para a 

chamada “democracia” brasileira, ainda é penoso avaliar o quanto o país está pagando pela 

 
216  Disponível em <<https://istoe.com.br/lula -preso/>>. e << 
217 Não entraremos em pormenores sobre o golpe, para saber mais a respeito ler: Por que Gritamos Golpe? e A 

Radiografia do Golpe. 
218 << https://www.bbc.com/portuguese/brasil-56503901 >> Acesso em 10 de agosto de 2021 

https://istoe.com.br/lula-preso/
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-56503901
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decisão do Marreco de Maringá. Apenas após a operação Vaza Jato vieram à tona as provas 

que foram consideradas pelo Supremo Tribunal Federal na operação Spoofing219.  

 

3.4.: Supremo Tribunal Federal: a alta classe média 

 

Todos – juízes, procuradores, delegados – são integrantes da alta classe 
média. Seja como burocratas, seja  como integrantes da fração superior da 
classe média, esses agentes têm interesses em encerrar o ciclo de governos do 
PT.  (BOITO Jr, 2018. P. 256) 

 

Segundo dados do IBGE, a região sudeste tem uma renda 75,2% maior que o 

Nordeste220. Esse é um dos motivos pelo qual se fala tanto, nas mídias, que os eleitores de 

Bolsonaro são em maioria homens, brancos, com ensino superior e com renda maior que os 

eleitores do petista. E, o que além do já exposto podemos avaliar para sustentar esta tese? 

Veremos a atuação do Supremo Tribunal Federal e as mudanças que pautaram as decisões dos 

Ministros, a partir do caso Mensalão até o governo Bolsonaro. Os membros do STF são, em 

unanimidade, pessoas que podemos afirmar ser de classe média. É o alto escalão do 

funcionalismo público do país. Não obstante essa posição de destaque que chegam essas 

pessoas em suas carreiras no Direito, a análise do livro Os Onze: O STF, seus bastidores e suas 

crises mostra o quanto esses personagens são frágeis e sujeitos a mudarem suas posições em 

decorrência da pressão conferida pela mídia e pela opinião pública. O intuito dessa obra, 

segundo os autores, é 

 
 

Criticar honestamente o Supremo é um esforço de quem quer 
preservar e aprimorar a instituição. Apontar seus problemas e vícios não tem 
por objetivo desprestigiar o tribunal. A crítica pressupõe a existência do STF, 
com autoridade, legitimidade e força para exercer sua missão. Afinal, não há 
bom caminho a trilhar sem Supremo. (RECONDO e WEBER, 2019, p. 337). 

 

Assim, é necessário entender a razão que fez com que os humores da população que 

tenham passado a acompanhar as seções do Supremo Tribunal Federal (STF) e abalar a decisão 

dos onze, fazendo com que, por diversas vezes, tenham “rasgado” a Constituição que juraram 

proteger, para se salvaguardarem do julgamento dos brasileiros.  

 
219 Disponível em: <<https://veja.abril.com.br/brasil/lava-jato-a-pedra-virou-vidraca/>>. Acesso em 10 de agosto 

de 2021. 
220 Disponível em: <<https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia -sala-de-imprensa/2013-agencia-de-

noticias/releases/27594-pnad-continua-2019-rendimento-do-1-que-ganha-mais-equivale-a-33-7-vezes-o-da-

metade-da-populacao-que-ganha-menos>>. Acesso em 05 de fevereiro de 2021. 

 

https://veja.abril.com.br/brasil/lava-jato-a-pedra-virou-vidraca/
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/27594-pnad-continua-2019-rendimento-do-1-que-ganha-mais-equivale-a-33-7-vezes-o-da-metade-da-populacao-que-ganha-menos
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/27594-pnad-continua-2019-rendimento-do-1-que-ganha-mais-equivale-a-33-7-vezes-o-da-metade-da-populacao-que-ganha-menos
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/27594-pnad-continua-2019-rendimento-do-1-que-ganha-mais-equivale-a-33-7-vezes-o-da-metade-da-populacao-que-ganha-menos


223 

 

   
 

Os apontamentos de Felipe Recondo e Luiz Weber fazem com que seja necessária uma 

reavaliação do modelo de espetacularização das audiências do Tribunal. A “transparência” é 

mais importante que a defesa do Estado de Direito e da Presunção de Inocência dos depoentes 

e indiciados antes que seja proferida a sentença? Em entrevista ao Diário do Centro do Mundo, 

o jurista Pedro Serrano rebateu recentemente quando inquirido o motivo que levou uma 

depoente na CPI de esconder o rosto, não apenas com a máscara de proteção do COVID-19, 

mas todas as vezes que ia beber água, virava de costas para as câmaras. A pergunta feita a ele 

foi devolvida com outra pergunta e uma afirmação. Para ele a pergunta correta seria porque as 

pessoas são expostas pela mídia antes de uma acusação? E a presunção de inocência? Expor 

acusados ou indiciados não seria uma violação de direitos? Os acusados não são, muitas vezes, 

já condenados antes de ser finalizado o processo legal? É legítimo manter uma pessoa presa 

antes da condenação? É legítimo chantagear familiares?  

Todos esses questionamentos remetem ao suicídio do reitor da Universidade Federal de 

Santa Catarina, Luiz Carlos Cancellier, acusado de um suposto desvio de R$ 80 milhões. 

Cancellier deixou um bilhete afirmando “A minha morte foi decretada quando fui banido da 

universidade!!!”. 

A prática de violação de direitos dos acusados é comum no Brasil, tudo se tornou ainda 

mais frequente com a criação de programas sensacionalistas que expõem em suas “matérias 

jornalísticas”, diariamente, fotografias ou pessoas acusadas, apontadas como supostos autores 

de crime, antes de averiguação e o devido processo. Muitas vezes, a pessoa exposta é condenada 

antes que seja provada sua inocência. Um caso bizarro foi o do senhor Luiz Alves de Lima, pai 

de uma criança de dois anos, acusado de abuso sexual pelo pastor Magno Malta e que teve sua 

inocência comprovada nove meses depois de decretada sua prisão, por pressão do pastor numa 

operação de “Todos contra a pedofilia”. Recentemente, a Rede Globo fez o documentário Caso 

Evandro que também mostra o que causa a parceria desastrosa entre mídia e polícia. Não 

obstante ser a emissora a apresentar o caso, esteve também envolvida nos bastidores dos casos 

da morte de PC Farias, provada ter sido, de fato, homicídio seguido de suicídio por Suzana 

Marcolino. Mesmo após encerrado o caso e com livro publicado pelo jornalista Joaquim de 

Carvalho confirmando o fato, ainda é possível encontrar material da mídia dizendo que o caso 

ainda está em aberto, levando a população a indagar o que teria acontecido. Se, existe dúvidas 

à direita desse assassinato em que a vítima estava ligada à política, também à esquerda, após 

encerrado o caso Celso Daniel, também com cobertura do mesmo jornalista, já em outro veículo 

de informação, comprovando que o fato não teve ligação política. 
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Mas, em 2019, a revista Veja trouxe a acusação de Marcos Valério dizendo que o ex-

presidente Lula seria o mandante do crime. Se existe violação dos direitos nos casos de pessoas 

conhecidas, como isso está repercutindo com as pessoas pobres e pretas? Esses apontamentos 

são apenas colaterais e não tem relação direta com a tese, mas é para mostrar o quanto a relação 

mídia e sistema jurídico podem corroer o “Estado Democrático de Direito221”. 

Para os autores de Os Onze, a relação Mídia-STF começou a mudar a partir de 2012, 

com o julgamento do caso Mensalão: 

 
A partir do julgamento do mensalão, em 2012, as decisões do STF 

passaram a ser mais sensíveis à voz das ruas. A opinião pública tomou conta 
daquele tribunal, que, pela primeira vez, condenou graúdos agentes políticos 
corruptos em longas sessões televisionadas — em que o juridiquês foi 
substituído pelos tão humanos conflitos e xingamentos, mais ao gosto dos 
espectadores. E dali em diante só aumentaria a imantação dos temas 
submetidos à Corte. Nesse cenário, os ministros são atraídos ou repelidos pela 
opinião pública ao sabor dos campos de força que se formam em torno do 
assunto em debate. (RECONDO e WEBER, 2019, p. 83). 

 

Não houve, ainda, um mapeamento dessas perseguições que passaram sofrer os 

Ministros do STF. A obra aqui apresentada aponta alguns desses fatos. Mas, o fato de a mídia 

e população perceberem que os Ministros eram sensíveis às pressões vindas de fora do STF, 

jornalistas e população dobraram a aposta. Seja na esfera da mídia ou pessoal, os Ministros 

mudaram.  

 

 
O Supremo mudou. O garantismo do passado não tem vez no STF de 

hoje, pós-mensalão, permeável à opinião pública, e que se outorgou o encargo 
de combater a corrupção no país (mesmo que para isso tenha de mudar sua 
jurisprudência) e consertar a política. A Lava Jato e as outras operações de 
combate à corrupção que desaguaram no Supremo são frutos do tribunal que 
julgou o mensalão. (RECONDO e WEBER, 2019, p. 204). 

 

 Em duas passagens distantes é demonstrado que não apenas os Ministros, mas seus 

familiares passaram a ser indagados sobre as decisões desses na Corte.  

Já em 2007, o Ministro Lewandowiski percebera essa mudança na ocasião em que uma 

jornalista da Folha de São Paulo ouviu uma conversa do Ministro em que ele teria dito que “A 

imprensa acuou o Supremo” (...) “Todo mundo votou com a faca no pescoço.” (RECONDO e 

WEBER, 2019, p. 65). 

 
221 Quando foi pensada a tese ela teria quatro capítulos, sendo o último para abordar a questão da mídia e dos 

aspectos que levam democracias morrerem, a relação de sistemas autoritários com meios de comunicação foi 

identificada historicamente, inclusive no nazismo de Adolf Hitler. 
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Sete anos depois foi a vez de Teori Zavascki, por conta da Operação Lava Jato, ser 

perseguido por ser o relator do processo. 

 
A popularidade da operação assumira grandeza inaudita: a opinião 

pública chancelava ações pró-Lava Jato e repudiava decisões em favor das 
garantias dos investigados — que estão no DNA de todo tribunal 
constitucional. Zavascki conheceu a voracidade da opinião pública antes de 
cair nas graças dela. Em 2014, ele determinou que doze dos primeiros 
investigados na operação fossem libertados, atendendo à reclamação de um 
deles. A gritaria contra a libertação dos investigados foi imediata. Zavascki 
entendia que Moro estaria usurpando as competências do Supremo: quando se 
deparava com indícios de crimes praticados por agentes com foro privilegiado, 
o juiz recortava as investigações e despachava para Brasília o que ele entendia 
como de competência do STF. Zavascki inverteu o jogo: quando o nome de 
um parlamentar aparecesse, Moro deveria remeter tudo para Brasília e ele, 
Zavascki, decidiria o que era da competência do STF e o que ficaria sob a 
tutela da primeira instância. Uma decisão para colocar ordem nas coisas e, 
mais importante, para evitar prováveis contestações futuras. Depois, Zavascki 

ficou abalado quando manifestantes críticos à sua decisão sobre a 

investigação de Lula tentaram atingir seus netos e sua família. 

Estenderam faixa na frente da escola das crianças, fizeram circular 

mensagens entre os pais dos amigos dos netos do relator com críticas ao 

ministro. (RECONDO e WEBER, 2019, p. 68, grifos nossos). 

 

Fux, com vinte anos no STF, já sentiu na pele a desaprovação popular, ele disse: “Eu 

sofri desprezo das pessoas que jogam vôlei onde eu vou à praia [...] Quando eu fui aprovado no 

Supremo, eles pararam a rede, foram lá, me abraçaram e tal. Quando eu julguei o Ficha Limpa, 

passavam ali, nem cumprimentavam, iam direto”, não apenas o Ministro se abalou, informou 

também que a mãe “me ligou chorando quando leu a carta aos leitores”.” (RECONDO e 

WEBER, 2019, p.73). 

O caso o abalou profundamente, tratava-se da sua turma, seu círculo de amizades, essa 

reação dos colegas ocorreu devido ao seu voto contra a aplicação da Lei da Ficha Limpa, em 

23 de março de 2011. 

 

Fux fez uma interpretação automática do texto constitucional que, no 
artigo 16o, diz que a “lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na 
data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da 
data de sua vigência”. Com seu voto, que desempatou um placar de 5 × 5, 
beneficiou um punhado de fichas-sujas. No dia seguinte, a manchete do jornal 
O Globo, leitura diária do ministro (“a imprensa paulista sempre me tratou 
mal”, costuma dizer), informava: “Novo ministro surpreende e joga Ficha 
Limpa para 2012”. Na seção de cartas dos leitores, as mensagens machucaram 
a mãe do ministro: “Passou pela cabeça de algum habitante deste país que o 
ministro Fux fosse votar a favor da validade da Lei da Ficha Limpa para 2010? 
Alguém acreditou que ele colaboraria com o início de faxina no cenário 
político mandando para bem longe muitos dos políticos com ficha suja, os 
foras da lei que povoam o Congresso? Faltou-lhe coragem!”. Outra ia mais ao 
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ponto: “Foi para nós uma suprema desilusão ver o ministro Luiz Fux juntar-
se à metade que defendeu com eloquência o direito dos bandidos, tornando 
assim ineficaz a manifestação do povo brasileiro. E, o pior, perder a esperança 
ao ver mais um ‘douto’ desprezar a opinião pública”.  Com apenas vinte dias 
de Supremo, Fux era apresentado à voz das ruas, algo que não o atingiu 
durante sua carreira anterior de magistrado, no STJ e no Tribunal de Justiça 
do Rio de Janeiro. (RECONDO e WEBER, 2019, p. 74-75). 

 

Segundo uma pesquisa que mostra o perfil do leitor de jornais no Brasil “a maioria do 

público (65%) pertence às classes A e B, enquanto 32% estão na C e apenas 3% na D222”. 

Assim, a maioria das vozes que passaram a cobrar posturas distintas dos Ministros do STF está 

entre as classes médias, média alta e “elites” brasileiras, classificadas como A e B e “a nova 

classe média” pessoas enquadradas como pertencentes à classe C.  

Essa cobrança vinda das ruas passou a afetar principalmente os Ministros indicados 

pelos presidentes petistas Lula e Dilma, tendo em vista que ambos os casos de repercussão 

negativa que os jornais pautavam eram o caso do Mensalão e a Operação Lava Jato. Em ambos 

os casos de corrupção, os denunciados, na maioria, eram políticos ligados ao Partido dos 

Trabalhadores. Além do fato que no caso Mensalão pouco foram os trabalhos de investigação 

jornalística, já no caso da Operação Lava Jato não houve investigação, todas as matérias 

apresentadas pela mídia eram de mensagens vazadas para a imprensa. Um dos casos mais 

evidentes foi o grampo vazado pelo ex-juiz Sérgio Moro. Tratou-se de uma intercepção de 

telefone da Presidenta Dilma Rousseff com o ex-presidente Lula. A gravação ilegal (pois o 

prazo em que ocorreu o grampo já havia sido ultrapassado do determinado juridicamente) foi 

apresentada pelo Jornal Nacional e ocasionou uma decisão do Ministro Gilmar Mendes da qual, 

após apresentação da manipulação pela Vaza Jato, ele se arrependeria. 

 
A lei que permite a concessão de liminares em ADIS, por exemplo, 

pressupõe que a utilização do monocratismo só ocorra em períodos de recesso. 
Os ministros a ignoram. “Faço esse registro da questão, portanto, para que 
fique bem claro que medidas liminares decididas de forma monocrática são 
em regra ilegais, por violação à lei 9868/99 (art. 10), e inconstitucionais, por 
afronta ao art. 97 da Constituição. As hipóteses excepcionalíssimas deveriam 
ser bem delimitadas e definidas no Regimento Interno do Tribunal”, escreveu 
Mendes em voto proferido em 2012. O ministro tinha conhecimento de causa. 
“Sou o pai dessa porra”, disse ele a respeito da lei 9868, de 1999, que regula 
os julgamentos de ADIS no Supremo. Mas foi por liminar individual que “o 
pai dessa porra” suspendeu a nomeação de Lula como ministro da Casa Civil 
de Dilma Rousseff, em março de 2016. (RECONDO e WEBER, 2019, p. 82). 

 
222<<https://negociossc.com.br/blog/jornal-e-midia-de-confianca-para-leitores-de-varias-idades/>> acesso em 09 

de agosto de 2021. 

https://negociossc.com.br/blog/jornal-e-midia-de-confianca-para-leitores-de-varias-idades/
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Aqui vale pontuar que apesar de Mendes ter informado que a liminar que deu ter sido 

em decorrência da manipulação do ex-juiz Sérgio Moro223, as medidas liminares decididas de 

forma monocrática continuam, ainda, sendo proferidas. Essas posturas que o STF passou ter, 

com a quantidade de aparições nos jornais impressos e televisivos, continuam abalando a frágil 

“democracia” brasileira. Será necessário voltar à Constituição para que seja reestabelecida. Se 

o chamado “garantismo” funcionava apenas para uma parcela seleta da população brasileira, 

com o julgamento do Mensalão e Operação Vaza Jato pelo STF e com o Golpe Parlamentar de 

2016, começou valer tudo para punir os alvos escolhidos pela mídia e as “vozes do povo”. 

Atualmente, com um governo de extrema direita eleito no pleito de 2018, a situação jurídica do 

país piorou. O uso da Lei de Segurança Nacional usada atualmente é uma prova da guinada 

autoritária desse punitivismo. A perseguição a opositores do atual governo não atinge apenas 

pessoas pobres, ela já foi usada contra o chargista Renato Aroeira, o Youtuber Felipe Neto, os 

jornalistas Ruy Castro, Ricardo Noblat e Hélio Schwartsman, os professores Tiago Rodrigues 

e Erica Suruagy, o ex-ministro Ciro Gomes, os donos da produtora Gorila Company, o 

advogado Marcelo Feller e o ex-ministro Sérgio Fernando Moro pediu que o ex-presidente Luiz 

Inácio Lula da Silva 

 

fosse investigado por ofensa à honra de Bolsonaro, após receber do 
deputado Filipe Barros (PSL-PR) uma entrevista em que Lula associara o 
governo a milícias e ao assassinato da vereadora Marielle Franco, em 2018. 
"Não é possível que um país do tamanho do Brasil tenha o desprazer de ter no 
governo um miliciano, sabe, responsável direto pela violência contra o povo 
pobre, responsáveis pela morte da Marielle, e responsável pelo impeachment 
da Dilma, responsável por mentir a meu respeito", declarou Lula. O ex-
presidente foi ouvido, a Polícia Federal sugeriu o arquivamento do caso, e o 
procurador Mario Alves Medeiros fez o mesmo em maio do ano passado. Para 
Medeiros, o petista expressou sua opinião sobre o governo, sem ofender a 
honra do presidente nem atacar as instituições democráticas. (BALTHAZAR, 
2021).224. 

 

A lei também foi usada por membros do STF, como, por exemplo, no caso do deputado, 

apoiador do governo, Daniel Silveira. 

Recondo e Weber (2019, p.81) informam que esses casos (Mensalão e Lava Jato) 

fizeram com que fossem produzidos “onze Supremos: ministros exercendo individualmente o 

controle de constitucionalidade de leis aprovadas pelo Congresso via liminar, ou paralisando, 

 
223 << https://www1.folha.uol.com.br/poder/2019/09/gilmar-mendes-defende-decisao-que-barrou-posse-de-lula-

em-2016-e-critica-lava-jato.shtml>> Acesso em 10 de agosto de 2021 
224 Disponível em: <<https://www1.folha.uol.com.br/poder/2021/05/conheca-20-atingidos-por-investigacoes-de-

crimes-da-lei-de-seguranca-nacional-e-opositores-de-bolsonaro.shtml)>>. Acesso em 08 de agosto de 2021. 

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painel/2020/02/em-despacho-moro-diz-que-ex-presidente-lula-calunia-bolsonaro.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2020/05/mpf-pede-arquivamento-de-inquerito-de-moro-para-investigar-lula-sob-lei-de-seguranca-nacional.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2019/09/gilmar-mendes-defende-decisao-que-barrou-posse-de-lula-em-2016-e-critica-lava-jato.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2019/09/gilmar-mendes-defende-decisao-que-barrou-posse-de-lula-em-2016-e-critica-lava-jato.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2021/05/conheca-20-atingidos-por-investigacoes-de-crimes-da-lei-de-seguranca-nacional-e-opositores-de-bolsonaro.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2021/05/conheca-20-atingidos-por-investigacoes-de-crimes-da-lei-de-seguranca-nacional-e-opositores-de-bolsonaro.shtml
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com pedidos de vista, decisões tomadas pela maioria do plenário”, ou seja, o Supremo Tribunal 

Federal teria aos poucos se americanizado “sem as virtudes da discrição e do respeito ao stare 

decisis, os precedentes judiciais, típicos daquele tribunal”. Na opinião dos autores “um dos 

ministros que mais contribuiu para a guinada do constitucionalismo brasileiro em direção ao 

modelo estadunidense foi Luís Roberto Barroso”. 

Além dessa individualização dos ministros, por estarem expostos, uma decisão foi 

particularmente complicada, passaram a contratar assessores de imprensa, com recursos 

próprios, a exemplo de Luiz Edson Fachin quando herdou a relatoria da Lava Jato após a morte 

do Teori Zawaski. 

Outros contavam — e contam — com a ajuda de amigos pessoais, caso de Joaquim 

Barbosa, que durante o julgamento do mensalão recebia de um jornalista renomado, cuja 

identidade é mantida em reserva a seu pedido, recomendações pelo celular de como agir diante 

do comportamento de Lewandowski. Algumas das sugestões para “não entrar na pilha do 

Lewandowski”, como dizia esse jornalista, foram notoriamente ignoradas por Barbosa. 

(RECONDO e WEBER, 2019, p. 100). 

Se os autores de Os Onze fizeram à crítica a bem do STF, temos que analisar os 

pressupostos para a indicação dos Ministros pelos presidentes petistas. A começar pelo 

primeiro, Joaquim Barbosa. Lula, após ganhar as eleições em 2002, decidira que a sua primeira 

indicação ao Supremo Tribunal Federal deveria ser um homem negro. Começou fazer a busca 

de alguém que atendesse as especificações da Constituição Federal Art. 101. O Supremo 

Tribunal Federal compõe-se de onze Ministros, escolhidos dentre cidadãos com mais de trinta 

e cinco e menos de sessenta e cinco anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada. 

Parágrafo único. Os Ministros do Supremo Tribunal Federal serão nomeados pelo Presidente 

da República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal.  

            Se de um lado tivemos Joaquim Barbosa, que acabou virando celebridade, e em 2013 

foi eleito pela revista norte-americana Time como uma das cem pessoas mais influentes do 

mundo, também passou pela Corte Menezes Direito, a avaliação do site Conjur é a de que apesar 

de ele ser conservador, a indicação também teria tido uma conotação ideológica. No entanto, 

seja pela avaliação do Conjur, ou de Recondo e Weber, a breve passagem do Ministro deixou 

“um legado jurídico de grande relevância.”. (RECONDO e WEBER, 2019, p. 163). Em Os 

Onze é apresentada a fala de Menezes em entrevista ao jornal à Folha de S. Paulo 

 
A nossa liberdade depende muito da nossa capacidade de separar o tribunal da 
opinião pública do tribunal institucional. No momento em que nos deixarmos 
levar apenas pelo tribunal da opinião pública, perderemos a condição de julgar 
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com isenção. O tribunal da opinião pública é importantíssimo, mas ele deve 
ser subordinado ao tribunal institucional formal. Não se pode vincular a razão 
à emoção. Quando se julga, deve-se julgar de acordo com a lei, só com a razão. 
(RECONDO e WEBER, 2019, p. 170). 

 

O jornalista Reinaldo Azevedo, autor de livros críticos ao governo petista, tendo criado 

o termo “petralha”, além de se postar radicalmente contra a maioria das atitudes do Governo, 

bem como dos jornalistas que se colocavam em defesa desse, não se opôs as indicações de 

Menezes, ao contrário das diversas outras indicações. As indicações de Lula ao STF foram os 

Ministros Antonio Cezar Peluso (2003-2012), Carlos Augusto Ayres Britto (2003-2012), 

Joaquim Benedito Barbosa Gomes (2003-2014), Eros Roberto Grau (2004-2010), Carlos 

Alberto Menezes Direito (2007-2009), Enrique Ricardo Lewandowski (2006-atual), Cármem 

Lúcia Antunes Rocha (2006-atualidade), José Antonio Dias Tofolli (2009-atual). Algo a 

pontuar quando um artigo é apenas opinativo e não científico é que quando a Conjur publicou 

o trabalho a intenção era de relacionar a identificação ideológica dos indicados com o Presidente 

que os indicou, mas o que observamos, inclusive no caso da prisão do ex-presidente, foi que 

em unanimidade foram favoráveis a prisão.  

Aproveito a oportunidade para pontuar que as cadeiras de Direito ainda são ocupadas, 

em maioria, por pessoas de classe média, assim aproveitamos a análise dos membros dessas 

classes, neste capítulo para apontar dois comentários constantes no site Conjur após a leitura 

da matéria. 

 
JÁ AUMENTOU 1? Felippe Mendonça (Professor Universitário) 
11 de março de 2010, 16h49 
Entrei para ler a matéria pelo número que apontava: 51. Esse número é 
cabalístico pro Lulla, não? Mas agora aparecem 52... poxa.... acabou com a 
minha piada. Ah! Comentário necessário. A matéria me parece tendenciosa a 
favor do Lulla e não contra. É evidente sua vitória na polêmica decisão do 
terrorista companheiro, assim como é absurda a indicação do próprio 
advogado. Enquanto a academia ataca severamente a forma de nomeações, o 
conjur tratou com panos quentes. Portanto, o colega acadêmico que pede mais 
imparcialidade ao conjur, provavelmente pede que o jornal permita que 
aqueles que estudam o assunto indiquem o quão vergonhoso é o sistema. 
Evidentemente a vergonha do sistema não é apontada para este ou aquele 
político. O sistema é assim desde 1988 (antes, na verdade). Assim, criticá-lo 
não é propriamente uma crítica ao atual desgoverno, que já tem motivos de 
sobra para ser apedrejado. (CARDOSO, 2010)225. 
BABACAS DE PLANTÃO... 
Lima (Advogado Autônomo - Tributária) 10 de março de 2010, 13h43 

 
225 Disponível em: <<https://www.conjur.com.br/2010-mar-09/presidente-lula-indicou-51-ministros-ainda-

indicar-15.>>. Acesso em 08 agosto de 2021. 

https://www.conjur.com.br/2010-mar-09/presidente-lula-indicou-51-ministros-ainda-indicar-15
https://www.conjur.com.br/2010-mar-09/presidente-lula-indicou-51-ministros-ainda-indicar-15
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Sempre que o CONJUR posta uma reportagem mostrando as falcatruagens do 
governo lula-lá, aparece um abobado, pra variar intitulando-se "professor 
universitário", como, no exemplo, o teljuca aí, falando abobrinhas a respeito 
de parcialidade e tendenciosidade sobre as referidas matérias... Mas.. num país 
onde o presidente é semi analfabeto e odeia leitura, o que se pode esperar de 
nossos docentes né. LULA-LÁ... Cada povo tem o governo que merece. No 
Brasil essa regra sofre uma adaptação: Cada povo tem o Judiciário que 
merece. E viva Dilma! E viva a guerrilha! E viva a tirania cubana! E viva o 
terrorismo iraniano! E viva a corrupção! E viva a criminalidade! E viva o 
clientelismo! E viva o apadrinhamento! E viva o carnaval! E viva a copa do 
mundo! E viva as olimpíadas! E viva o MST! E viva toda a companheirada! 
E o resto que se f... (CARDOSO, 2010).   

 
 

              Não à toa, comentários como esses foram parar nas notas dos leitores dos jornais, como 

apresentado na mudança de postura do Ministro Luiz Fux, que se deixou abalar, bem como sua 

mãe, às críticas as suas decisões jurídicas no Supremo. O atropelo à “democracia”, com o golpe 

parlamentar de 2018, demonstra que devemos repensar a questão televisiva das audiências do 

STF. 

Ayres, Presidente do STF, Lewandowski e Barbosa: 
 

 
O que a sociedade quer? O que a imprensa quer?”, perguntou Britto, 
retoricamente, para logo responder: “O julgamento do mensalão. Se não 
julgarmos, quem será condenado seremos nós”. Numa dessas conversas a 
portas fechadas com Lewandowski no TSE, ele ofereceu três vagas adicionais 
para o gabinete do colega, afim de que juízes auxiliares o ajudassem no estudo 
do processo e na produção do voto. “O Supremo está sangrando”, insistiu o 
presidente. Os dois, que cinco anos antes, na véspera do oferecimento da 
denúncia do mensalão, se diziam integrantes daquele clube secreto de apenas 
quatro sócios, os Republicanos, agora se sentavam à mesa em lugares opostos. 
Enquanto um ecoava os argumentos do Palácio do Planalto — de que o STF 
não deveria julgar o mensalão em ano de eleições —, o outro trabalhava para 
acelerar o processo, inclusive junto a Joaquim Barbosa. (RECONDO e 
WEBER, 2019, p. 187). 

 

O que a sociedade quer?  É uma pergunta legítima, o que não se pode é tomar decisões 

anticonstitucionais para atender os apelos da sociedade.  Se em 2010, o ex-presidente sai com 

87% de aprovação, seriam esses atores do Direito que estariam nos 13% dos insatisfeitos? 

Fazendo trocadilho com o professor universitário que queria associar o presidente à cachaça de 

Pirassununga, ele é 13? Bravatas à parte, é necessário para fins das pesquisas científicas, os 

perfis traçados das pessoas que a respondem, a fim de que possamos identificar a quais faixas 

sociais da população elas estão e entendermos as suas motivações. No caso específico das 

classes médias é sabido que se trata de uma das que mais impostos pagam sem que usufruam 

desses. Além dos impostos, somam aos seus custos o pagamento de educação, saúde e 
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previdência privada226, assim para aqueles que pretendem mudar as correlações de forças, no 

Brasil pós Bolsonaro, uma das perguntas que fica é o que será proposto para esse extrato social. 

Sem dúvidas, os avanços na social democracia nos governos petistas tiveram regressão após 

2016, tendo a maior parte das pessoas que mais com melhora nas condições de vida uma forte 

regressão. Será a hora de enfrentar a burguesia no Brasil e taxar suas riquezas? Em vez de 

escutar as questões inerentes aos conflitos de classe o STF deve se pautar no cumprimento da 

atual Constituição que pauta os anseios da “democracia” tida como progressista, tendo em vista 

que se tratou de um período no qual as eleições foram pautadas em candidatos com esse perfil.  

 
O julgamento do mensalão não se resumiu a colocar pela primeira vez na 
cadeia políticos influentes. Foi a largada para um Supremo conflagrado, 
confirmou-o como um tribunal atento e reativo à opinião pública, catapultou 
a imagem de ministros, tornou-os personas públicas e instigou até mesmo as 
ambições políticas. (...) Quando começou, o STF era um. Terminou com outro 
bem diferente. (RECONDO e WEBER, 2019, p. 205). 

 

Cabe uma reflexão da qual é possível indagarmos e termos a reposta: se em 2010 o ex-

presidente petista ter saído da presidência com 87% de aprovação, quem seriam os 13% de 

insatisfeitos que cobravam já em 2007 os membros do STF? Quais seriam as pessoas que 

pediam, via comentários dos leitores, do jornal O Globo que o Ministro recém indicado mudasse 

suas “convicções” para não ser rechaçado pelos colegas de praia, no Leblon? Não seriam 

pessoas das camadas sociais mais pobres, podemos afirmar. Assim, sendo pressionados por 

parte das classes médias, passamos ter, como afirmado pelos autores, um Congresso totalmente 

individualizado, cada um pensando no que fazer para não serem julgados nas “ruas”, mas, e o 

julgamento da história? Se “no atual STF, o adversário de hoje pode ser o aliado de amanhã” 

(RECONDO e WEBER, 2019, p. 205), é necessário após o momento atual, em que o presidente 

eleito em 2018 tenta fragilizar ainda mais a instituição, voltar a fortalecê-la, mas que volte a 

deixar o protagonismo televisivo e as vaidades de lado. O que se julgava ser a transparência, 

sendo televisado as audiências do STF, passou a ser o instrumento persecutório. O problema 

não se encontra apenas na vaidade dos ministros, mas nas posições das pessoas que assistem 

esses programas ou naqueles que o transmitem. Um exemplo claro da espetacularização política 

é o caso da CPI da COVID-19, em que vários canais no Youtube passaram a transmitir as 

sessões do Senado alcançando um índice razoável de audiência, nos quais os apresentadores 

 
226Disponível em: <<https://economia.uol.com.br/financas-pessoais/noticias/redacao/2020/04/13/previdencia-

privada-com-perdas-em-ano-de-coronavirus-assusta-investidor.htm; 

https://oglobo.globo.com/economia/investimentos/resgates-de-previdencia-privada-batem-recorde-chegam-r-

110-bilhoes-na-pandemia-25117643>>. Acesso em 08 de agosto de 2021. 

https://economia.uol.com.br/financas-pessoais/noticias/redacao/2020/04/13/previdencia-privada-com-perdas-em-ano-de-coronavirus-assusta-investidor.htm
https://economia.uol.com.br/financas-pessoais/noticias/redacao/2020/04/13/previdencia-privada-com-perdas-em-ano-de-coronavirus-assusta-investidor.htm
https://oglobo.globo.com/economia/investimentos/resgates-de-previdencia-privada-batem-recorde-chegam-r-110-bilhoes-na-pandemia-25117643
https://oglobo.globo.com/economia/investimentos/resgates-de-previdencia-privada-batem-recorde-chegam-r-110-bilhoes-na-pandemia-25117643
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comentam os depoimentos. Usando humor, a página Galãs Feios tem muita audiência, o canal 

Meteoro Brasil numa linha crítica, mas sem os memes do anterior, também tem uma excelente 

quantidade de visualizações. Além deles, outros canais ditos como progressistas: DCM, TV 247 

e Fórum além de suas programações, para manter o algoritmo do Youtube, passaram a deslocar 

jornalistas para apresentar as sessões. Quando o Big Brother terminar, o que virá pela frente? 

A CPI é um caso a ser analisado, o senador Randolfe Rodrigues, por exemplo, pauta suas 

perguntas aos depoentes por meio de mensagens que vem em suas redes sociais, faz a chamada 

“dobradinha” com o Senador Omar Aziz e ambos sabem do sucesso e frenesi que essa estratégia 

está causando. No mundo digital, em que alguns programas pautam as mudanças de 

paradigmas, cabe entendermos o fenômeno e nos prepararmos para ele.  

Um dos maiores espetáculos televisivos foi a prisão do ex-presidente Lula no dia 07 de 

abril de 2018. Nos bastidores do STF, Recondo e Weber atentavam para como os Ministros se 

colocavam frente ao acontecimento, seria óbvio que chegaria ao Supremo tanto o julgamento 

quanto pedido de habeas corpus. E 

 
no dia marcado, julgou-se o caso Lula e manteve-se sua prisão. Ficou claro 
para todos que, se o tribunal tivesse julgado as ações declaratórias de 
constitucionalidade, Lula estaria solto, pois a tese de prisão em segunda 
instância teria sido alterada. Mas Carmen Lúcia forçou o julgamento do 
habeas corpus, isto é, de um caso individual e de um personagem que dividia 
paixões — e aí o resultado foi outro. Rosa Weber revelou que, se estivesse em 
julgamento a tese, votaria contra a prisão em segunda instância. Como o que 
estava sendo decidido era o caso Lula, apenas seguiu a tendência do tribunal. 
(RECONDO e WEBER, 2019, p. 325). 

´ 

O caso Lula mudou totalmente as leis. Foram realizadas interpretações legais que só 

cabiam ao indiciado, como relata Rosa Weber. A prisão em segunda instância, para que o ex-

presidente fosse preso, também causou efeitos colaterais. Afinal, apesar de ter mudado para que 

o ex-presidente fosse julgado, deveria ser aplicado aos casos que estavam nessa fase em 

diversos tribunais espalhados pelo país. No caso, as pressões começaram vir não apenas das 

ruas. 

 
Na véspera do julgamento do habeas corpus de Lula, o general Villas Bôas 
mandou um recado para o Supremo em mensagem publicada em sua conta do 
Twitter. “Asseguro à Nação que o Exército Brasileiro julga compartilhar o 
anseio de todos os cidadãos de bem de repúdio à impunidade e de respeito à 
Constituição, à paz social e à Democracia, bem como se mantém atento às 
suas missões institucionais”, ele escreveu. (RECONDO e WEBER, 2019, p. 
326-327). 
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A sucessão de mudanças de interpretações desde o julgamento do Golpe Parlamentar de 

2016, possível devido à baixa popularidade da Presidenta e somado aspectos que apresentamos 

nesse trabalho faria com que ocorresse um agravamento da situação no país 

 
As pesquisas eleitorais indicavam uma guinada à direita, com o nome do 
capitão reformado Jair Bolsonaro despontando como favorito na disputa pela 
Presidência. Aquele STF tão progressista em matéria de costumes — 
garantindo proteção constitucional a casamentos homoafetivos, liberando 
pesquisas com células-tronco embrionárias e mantendo cotas raciais nas 
universidades — em pouco tempo estaria em contraposição ao novo grupo que 
ascenderia ao Planalto. O tribunal passou então a sofrer ataques de uma 
virulência inédita. Durante a campanha eleitoral, Jair Bolsonaro falou em 
aumentar o número de ministros, repetindo o que a ditadura fez com o Ato 
Institucional n. 2. “Temos discutido passar para 21 ministros, para botar pelo 
menos dez isentos lá dentro”, ele disse, como já foi comentado. (RECONDO 
e WEBER, 2019, p. 327-328). 

 

Mesmo ouvindo os clamores das ruas e mudando as regras do jogo para satisfazer essas 

pessoas, o STF passou a ser alvo de ataques cada vez mais violentos. Esses ataques, se viessem 

tão somente das minorias que o candidato dizia que exterminaria, seriam ouvidos pelo Supremo 

Tribunal Federal? 

 

3.5.: Perfil dos eleitores de “classe média” que votou em Bolsonaro conforme pesquisas 

 

Consta neste capítulo um perfil traçado por pesquisas do eleitor de Bolsonaro, seria ele 

em maioria homens (55%), idade acima de 25 anos, escolaridade ensino médio e superior, renda 

familiar da maioria 02 a 05 salários mínimos, 48% moradores da região sudeste. Para ficar mais 

claro, vamos identificar a pesquisa com o perfil dos eleitores de Bolsonaro e Haddad e fazermos 

a comparação. 

Já apontamos por ocasião do voto evangélico que acabado o registro de candidatos ao 

pleito eleitoral de 2018, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva aparecia com 37% das 

intenções de voto contra 18% para Jair Messias Bolsonaro. A pesquisa realizada em agosto de 

2018, quatro meses após a prisão de Lula era um soco no estômago daqueles que o prenderam. 

O que mais poderiam fazer para impossibilitar que ele fosse novamente eleito? Não havia tido 

tempo, ainda, de pautar os programas da “ponte para o futuro”. O lulismo continuava forte e se 

apresentava mais forte que o petismo. Assim, a forma de impedir o ex metalúrgico voltar a 

cadeira do Palácio do Planalto, seria necessário apostar mais alto na punição.  
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Contra ou a favor da prisão após condenação em segunda instância? 

Levantamento mostra histórico de votos proferidos por atuais ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) 

 2009 fev/16 out/16 nov/16 2018 

Marco Aurelio contra Contra contra Contra contra 

Celso de Mello Contra Contra contra Contra contra 

Ricardo Lewandowski Contra Contra contra Contra contra 

Carmen Lucia a favor a favor a favor a favor a favor 

Luiz Fux  a favor a favor a favor a favor 

Luis Roberto Barroso  a favor a favor a favor a favor 

Edson Fachin  a favor a favor a favor a favor 

Alexandre de Moraes     a favor 

Dias Toffoli  a favor contra Contra contra 

Gilmar Mendes Contra a favor a favor a favor contra 

Rosa Weber  Contra contra - a favor 

Fonte: STF - Nota: A ministra Rosa Weber não se manifestou em novembro de 2016, no Plenário Virtual.  Os ministros que têm voto em 

branco não integravam a Corte no momento daquela votação. 

Figura 63. Os Onze.227 

 

Em 16 de agosto de 2018, o Tribunal Superior Eleitoral, decidiu com maioria dos votos 

a inelegibilidade do ex-presidente. Apenas em 11 de setembro de 2018 a candidatura de 

Fernando Haddad foi anunciada oficialmente. A campanha devia se acelerar, para conseguir a 

transferência de votos do ex-presidente era necessário que ele pudesse dizer isso à imprensa. 

Uma entrevista marcada com Lula para o dia 02 de outubro de 2018 foi impedida pelo Ministro 

Antonio Dias Tofolli, a entrevista seria dada ao El País, e seria realizada pelo jornalista 

Florestan Fernandes Junior. A primeira decisão do Ministro Ricardo Lewandowski foi 

derrubada por Tofolli acatando um pedido do Partido Novo. Esse partido tinha também um 

candidato à Presidência, o banqueiro João Dionísio Filgueira Barreto Amoêdo. A burguesia 

financeira tinha interesse especial na impossibilidade da candidatura e derrota de qualquer 

candidato do Partido dos Trabalhadores que não haviam concordado com a efetivação do 

programa do governo Temer, não vamos esquecer que uma das razões da revolta desse nicho 

da burguesia contra a ex-presidenta foi ela ter ousado baixar a taxa de juros dos bancos públicos 

em abril de 2012 pela primeira vez. Segundo matéria do portal G1, o professor Miguel José 

Ribeiro de Oliveira disse em entrevista 

 

O resultado prático, se pegar nos últimos 12 meses, o crédito do governo, 
considerando Banco do Brasil e Caixa, aumentou 45%. E o crédito dos bancos 

 
227 https://piaui.folha.uol.com.br/lupa/2018/12/19/ministros-2-instancia-mudanca/ 

https://piaui.folha.uol.com.br/lupa/2018/12/19/ministros-2-instancia-mudanca/
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comerciais tradicionais aumentou 15%.” Para o professor, tornou-se evidente a 
transferência significativa do volume de crédito dentro do sistema bancário. “As 
pessoas começaram a financiar através dos bancos ligados ao governo em 
detrimento do privado. Só que banqueiro vive de juro. Ele precisa emprestar, 
senão, não consegue ter lucro. (GLOBO, 2019).  

 

Essas medidas da ex-presidenta teve uma avaliação positiva de parte da população, mas 

não dos banqueiros e daqueles que vivem do rentismo. Depois de ter afrontado os bancos e 

mesmo com os erros do governo a petista ter conseguido a reeleição em 2014 acendeu uma luz 

para diversos setores da burguesia. Apesar de um congresso mais difícil, eleito em 2014, 

aqueles que desejavam o fim dos governos petistas tinham receio de um crescimento e melhora 

da imagem de Dilma Rousseff diante da população. Assim, após uma operação em que Moro 

vaza uma mensagem interceptada do telefone da presidenta com o ex-presidente Lula, que 

aceitava ser Ministro em seu governo e ajudar melhorar a relação com congresso, burguesias e 

população, sabedores da extrema popularidade de Lula, foi instaurado o golpe de 2016, a prisão 

de Lula em 2018 e o impedimento ou censura de dar entrevistas à imprensa. 

As datas da eleição em 2018 foram dia 07 de outubro de 2018 – primeiro turno e 28 de 

outubro de 2018 – segundo turno. Oficializando a candidatura de Haddad apenas em 11 de 

setembro, já após o incidente de Bolsonaro em 06 de setembro de 2018, e com todos os 

contratempos jurídicos de censura contra Lula as variáveis favoreceram o candidato do Partido 

Social Liberal (PSL). 

 



236 

 

   
 

 

Figura 64. Pesquisa 2018 I. 

Figura 65. Pesquisa 2018 II. 

 

O que além da facada possibilitou a vitória de Bolsonaro? Sem dúvidas tudo o que 

aconteceu a partir do evento. Bolsonaro não participou de nenhum debate, e estava claro que 

diante dos candidatos apoiados pelas mídias tradicionais e pelas burguesias não terem grande 

relevância em número de votos, a opção que todos fizeram foi apoiar e votar no Capitão 

Reformado. Aqui, é possível afirmar que não se trata de uma questão de classe, mas partidária, 

o tal antipetismo pesou consideravelmente para a candidatura de Haddad, o voto do petismo era 

seu, mas dos eleitores de Lula, sem possibilidade de falar, parte migrou para Bolsonaro. Tratou-

se de um voto conservador, como já relatado. Esse conservadorismo vai além da questão 

eleitoral, muitos eleitores da chamada esquerda, no Brasil, são pessoas ainda conservadoras nos 

costumes. E como mapear esses dados? Ainda não há informações concretas, mas no dia 28 de 

setembro de 2018, mais de 50 milhões de perfis foram afetados por falha de segurança228. 

Jamais esquecerei essa data, eu fui uma das pessoas que teve a conta invadida. Às vésperas do 

movimento #EleNão, marcado para o dia 30 de setembro de 2018, ocorre a falha de sistemas. 

Quais dados foram utilizados? Até o atual momento, o Supremo Eleitoral Federal (TSE) não 

 
228 https://www.bbc.com/portuguese/internacional-45671483 

https://www.bbc.com/portuguese/internacional-45671483
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concluiu as apurações do disparo de mensagens em massa pago por apoiadores do governo 

Bolsonaro e por caixa 02229. 

 

 

Figura 66. Caixa 02 do Bolsonaro I. 

Figura 67. Caixa 02 do Bolsonaro II. 

 

 
229 https://pleno.news/brasil/eleicoes-2018/tag-caixa2dobolsonaro-gera-memes-na-internet.html 

 

https://pleno.news/brasil/eleicoes-2018/tag-caixa2dobolsonaro-gera-memes-na-internet.html
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Figura 68. Pesquisas 2018 I. 

Figura 69. Pesquisas 2018 II. 
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Figura 70. Pesquisas 2018 III. 

Figura 71. Pesquisas 2018 IV. 
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Figura 72. Pesquisas 2018 V. 

Figura 73. Pesquisas 2018 VI. 

 

Nas tabelas acima é possível observar que a intenção de voto no candidato Jair 

Bolsonaro (PSL) desde a publicação da matéria em 02/10/2018 já despontava entre homens, 

pessoas com curso superior, de fenótipo branco e moradores das regiões sul e sudeste, com o 

sul uma intenção ainda maior em Bolsonaro, não obstante a candidata a vice-presidência de 

Fernando Haddad ser a gaúcha Manuela D’ávila.  

Todas as pesquisas de intenção de votos foram confirmadas nas urnas após apuração, 

diferentemente das apostas dos eleitores de Bolsonaro, que acreditavam que as eleições seriam 

decididas em 1º turno, embora tenha sido significativo o protesto das mulheres em 30/09.  

À respeito disse o cientista político Bruno Wanderley Reis em matéria divulgada no 

portal Terra 

 
Além de ter menos votos de mulheres, Bolsonaro é mais rejeitado por elas. 
Ainda segundo o Datafolha, 52% das mulheres dizem que não votam no ex-
capitão do Exército de jeito nenhum. Entre os homens, o percentual é de 38%. 
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Assim, as mulheres representam a maior pedra no sapato de Bolsonaro em um 
possível segundo turno. "Se Bolsonaro conseguir 30% dos votos das mulheres, 
ele vai precisar de 70% dos votos dos homens para vencer. Fica difícil", 
exemplificou o cientista político Bruno Wanderley Reis, da Universidade 
Federal de Minas Gerais, em entrevista para a BBC News Brasil. (TERRA, 
2018). 

 

O número de mulheres nas ruas levou a uma enxurrada de mensagens falsas sobre a 

manifestação, a pauta feminista e LGBTQI+ foram divulgadas em enxurradas no Facebook e 

Whatsapp, imagens das passeatas Marcha das Vadias e outras manifestações. Assim, a máquina 

denominada como “escritório do ódio” passou comandar uma manifestação contrária com a 

#EleSim, além de ter invadido a página do Facebook das manifestantes contra Bolsonaro.  

 

 

Figura 74. Discursos de ódio. 

 

Na ocasião do movimento #EleSim, a jornalista Rosana Pinheiro-Machado passou 

acompanhar o grupo de mulheres (e homens) a favor de Bolsonaro. Segundo ela 

 
Apesar de toda a luta das mulheres para mostrar a misoginia de Bolsonaro, 
seus seguidores e fãs distorcem e justificam toda e qualquer ação do 
candidato dizendo que é fake news, um recorte do vídeo 
descontextualizado, um ato temperamental. Mas o que é interessante 
observar é que a pauta das mulheres, de f ato, se tornou central, ainda que 
do avesso e tragada pelo conservadorismo. Enganam-se aqueles que 
acreditam que acusar o candidato de machismo tem algum efeito. As 
acusações soam como pura palavra de ordem da esquerda, já que o campo 
da extrema-direita já blindou sua narrativa a favor da mulher; ou melhor, 
da mulher depilada, sarada, protetora da família, trabalhadora “realizada” e 
que repudia violência.230 (THE INTERCEPT, 2019).  
 

 
230 Disponível em: https://theintercept.com/2018/10/02/mulheres-pro-bolsonaro-feminista-antifeminino/ Acesso 

em 08 agosto de 2021. 

 

https://theintercept.com/2018/10/02/mulheres-pro-bolsonaro-feminista-antifeminino/


242 

 

   
 

Outra característica que foi importante e que levou o grupo a se desestabilizar foi o fato 

de a criadora do grupo, Ludimilla Teixeira ser anarquista e ao ser confrontada pelas mulheres 

do grupo sobre sua posição para segundo turno, ela respondeu que não votaria. O Brasil não 

tem uma tradição das pessoas entenderem, de fato, como funcionam os regimes políticos, tanto 

que até hoje e no período eleitoral, o medo do comunismo era algo que pautava o discurso da 

extrema direita, além do “nazismo de esquerda”. Com tudo isso, muitas mulheres racharam e 

saíram do grupo após a manifestação do dia 30/09, outro ponto também foi um debate enorme 

sobre as mulheres que iam votar no Ciro não querer votar em Haddad e o mesmo nas petistas.  

 

A moça que conseguiu reunir 3,8 milhões de mulheres contra um candidato a 
presidente acha que sequer vai votar nas eleições 2018. “Não digo que todos 
os políticos são corruptos, sei que existem pessoas sérias, mas quando estão 
em um partido ficam muito limitadas, precisam reforçar o ideal do partido”, 
diz Ludimilla Teixeira, 36 anos, que há um mês criou o grupo  Mulheres 
Unidas Contra Bolsonaro no Facebook. “O que eu sei é em quem eu não vou 
votar”, completa a funcionária pública baiana que se diz anarquista. 
(METRÓPOLES, 2018). 

 

Para trinta dias de candidatura, o aumento de votos foi importante, além do impacto do 

engajamento das mulheres, nas vésperas do segundo turno, em que começou o movimento vira 

voto. Houve momentos que as pessoas acreditaram ser possível mudar o resultado das urnas, 

todos os fatores apresentados nesta tese demonstram a dificuldade encontrada. A eleição de 

Bolsonaro já era dada, o engajamento das burguesias financiando os disparos de mensagens em 

massa e a necessidade da manutenção do Golpe de 2016 com um candidato que colocasse em 

prática o avanço do neoliberalismo valia tudo. E tudo foi feito. 

 

3.6.: O voto da classe média paulistana em Jair Messias Bolsonaro: ódio de classe, 

antipetismo e segurança pública. 

 

Jair Bolsonaro obteve em 28 de outubro de 2018, 57,7 milhões de votos de eleitores 

brasileiros, sendo o percentual de 53,13% dos votos válidos. Esses eleitores não são todos 

conservadores, reacionários e autoritários. Observamos ao longo deste trabalho que esses 

indivíduos possuem inúmeros e divergentes interesses, que podem ser ligados em torno da 

ideologia neoliberal presente nos discursos de Bolsonaro, mas não só. O que questionamos é 

como esses eleitores, dos mais diversos interesses, votaram em um candidato com discurso de 

ódio, com flerte no autoritarismo? A persona “popular” que faz piada e que é amigo dos 

brasileiros, favorável a nação, com discurso demagógico do “Brasil acima de tudo. Deus acima 

https://www.metropoles.com/brasil/quase-1-milhao-de-mulheres-se-reunem-em-grupo-on-line-contra-bolsonaro
https://www.metropoles.com/brasil/quase-1-milhao-de-mulheres-se-reunem-em-grupo-on-line-contra-bolsonaro
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de nós”, na realidade, durante a eleição, esteve associado com inúmeras polêmicas, assim como 

defendeu abertamente a ditadura militar, práticas de tortura, saudou o torturador Ustra e deixou 

claro suas políticas que ferem os direitos das “minorias sociais” arduamente conquistados por 

luta.  

Como vimos no decorrer desta tese, o voto em Jair Bolsonaro nas eleições de 2018 foi 

muito complexo. O candidato da extrema direita foi capaz de angariar eleitores nas d iversas 

classes e grupos sociais do país, com utilização das mídias sociais, do seu guru Olavo de 

Carvalho, com o apoio de neopentecostais e da ideologia do neoliberalismo (BOITO). 

Apontaremos a existência da relação entre pessoas que votaram no PT e que em 2018 votaram 

em Bolsonaro, bem como o que moveu os eleitores desse candidato: a lógica da reprodução de 

privilégios. Para tanto, o que nos objetiva neste momento final da tese é demonstrar brevemente 

a análise de importantes pesquisadores que se debruçaram a entender o voto em Jair Messias 

Bolsonaro. Ao fim, colocaremos nossas observações e argumentos.  

Ao falarmos do voto em Bolsonaro partimos da concepção da pesquisadora Esther 

Solano no artigo Crise da democracia e extremismos de direita, publicado em 2018, no número 

42 da revista Análise. No texto em questão Solano irá discutir os principais aspectos dos 

eleitores de Bolsonaro. Parte da perspectiva que Jair Bolsonaro é uma figura que simboliza uma 

extrema direita mais antidemocrática e que esse, para seus eleitores e apoiadores, está no campo 

político da honestidade, do discurso moral, anticorrupção. 

A primeira etapa de seu artigo é a fundamentação em fatores conjunturais. A 

pesquisadora observa que o golpe contra a Presidente Dilma Rousseff foi uma ruptura 

constitucional que fragilizou a ordem democrática burguesa brasileira, abrindo novas 

oportunidades para a direita e extrema direita. Fato foi a aceleração da decomposição política, 

da judicialização política, com a espetacularização e teatralização midiática feita pela TV sobre 

a Lava Jato e a prisão de Lula, assim como a deterioração da democracia. Aponta também que 

a conciliação de classes levada pelo PT, bem como o papel da mídia hegemônica, a atuação do 

Congresso conservador, “além da falta de respeito com o processo democrático que muitos 

representantes políticos demonstraram ter”, foi essencial para a intensificação da crise política 

que ocorria paralelamente com a crise econômica. (SOLANO, 2018). 

O desemprego, a precariedade, o judiciário militante e a ausência de equilíbrio entre os 

poderes auxiliaram no processo de crise política. Mas, a reconfiguração social promovida pelo 

PT, com inclusão de minorias nas Universidades, direitos sociais, o aumento de empregos 

formalizados e regiões mais pobres que melhoraram o consumo e a qualidade de vida dessas 
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pessoas, é visto como um fator de mudança também para a burguesia e classes médias 

tradicionais. Essas sentiam medo e ameaçadas por entenderem que seus privilégios de classe 

poderiam chegar ao fim ou serem diminuídos. Ainda nos fatores conjunturais, Solano (2018, 

p.04) aponta a importância das igrejas e da teologia da prosperidade que utiliza o discurso do 

individualismo e da meritocracia, separando-se de objetivos e conquistas coletivas. 

Na segunda parte, ao que diz respeito aos fatores estruturais, Solano entende que 

 
a democracia em crise é uma afirmação que a ninguém mais 

surpreende. Uma crise multifacetada que tem como consequência o declínio 
das estruturas representativas tradicionais e um mal-estar geral com o 
funcionamento democrático atual. Vivemos em tempos nos quais a política é 
apresentada como algo prescindível, inclusive sujo, vergonhoso e é desejável 
a não profissionalização do político. Nossas possibilidades eleitorais, com 
frequência, são reféns ou de uma tecnocratização da política ou de uma 
política demagógica que manipula medos, emoções e afetos. (SOLANO, 
2018, p.06). 

 

O principal argumento da autora, o qual concordamos, é de que as transformações 

sociais atualmente vivenciadas, assim como tecnológicas, estão demasiadamente aceleradas e 

em conflito com “o tempo político, o tempo representativo”, que é algo mais demorado. Ou 

seja, com a utilização dos meios de comunicação e das novas mídias sociais, fomos da 

“democracia dos partidos” para a “democracia das audiências.”. (SOLANO, 2018, p.06). 

A pesquisadora analisa que a relação entre democracia e neoliberalismo é um problema 

ainda não resolvido da atualidade. A ideologia neoliberal aparece como uma nova razão do 

mundo capaz de ultrapassar as esferas do público e do privado, “as esferas da existência humana 

para além da econômica. O neoliberalismo como uma forma de existência, de fabricação do ser 

humano.”. Nesse cenário estão as chamadas novas direitas com matrizes distintas: a neoliberal 

e a neoconservadora. “Tradicionalmente, estas duas matrizes apresentam-se como separadas e 

com formas de organização que caminham em separado”, mas sendo a democracia um acessório 

do capitalismo, “que é o verdadeiro coração do sistema”, (SOLANO, 2018, p.07) ambas as 

matrizes se unem e se aliam em torno da dinâmica do poder, das grandes empresas e dos 

oligopólios. 

Segundo Solano (2018, p.07), “as formas autoritárias clássicas do século passado foram 

substituídas por formas despóticas muito mais sutis, pois vestem roupagens democráticas”, pois 

o controle é mais perverso, quase invisível e torna a organização das massas, assim como a 

reação, algo mais complexo, pois o conceito de classe está desmoralizado. 
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Desenvolvemos uma sociedade voltada para a construção em torno de pessoas, do 

individualismo, da ideologia neoliberal em torno da pessoa, da meritocracia, da teatralização e 

da ridicularização, em termos de piada (que viram memes), dos comportamentos sociais, 

mesmo que problemáticos e contraditórios. O problema é que ultrapassam a esfera da internet 

e dos memes, dos youtubers, para se tornar algo muito mais problemático quando o discurso de 

ódio e a “piada” estão sendo reproduzidos por influenciadores sociais e políticos. Em relação a 

essas questões, observamos que 

 

A democracia de mercado, o cidadão transformado em consumidor, em homo 
economicus, a globalização da periferia. Estes elementos têm como 
consequência imediata o sofrimento psíquico da sociedade, porém, o 
sofrimento não se percebe como coletivo, produzido pelo capitalismo 
contemporâneo, e sim como individualizado, dando lugar a sentimentos de 
fracasso e culpa. A meritocracia toma o lugar da politização do sofrimento. 
(SOLANO, 2018, p.08). 

 

Os eleitores de Bolsonaro sentem essas questões, mas conservam o discurso da 

meritocracia e da reprodução de privilégios, ligadas à teologia da prosperidade – mesmo que 

não seja algo consciente e encontram solução para os problemas “daqueles que não conseguem 

um lugar ao sol”, justamente na figura de Bolsonaro. Segundo Solano (2018, pp.04-05), é 

possível encontrar o principal motivo de aglutinação em torno dessa figura mítica nos anos de 

manifestação entre 2015 e 2017, pois o antipetismo aparecia enquanto fator de coesão para 

grupos tão heterogêneos que declaravam voto em Bolsonaro. 

Apontamos que o antipetismo aparece, portanto, como uma rejeição às políticas sociais 

para a maioria pobre do país e que se encontra relacionada com a questão do individualismo e 

da meritocracia, com diversos discursos anti-cotas, assim como de eleitores LGBTQI+ que se 

dizem apoiar Bolsonaro por não precisarem de “privilégios”. O sentimento das manifestações 

entre 2015-2016 em torno do apartidarismo e da apolítica, voltada, portanto, na 

representatividade em torno de uma figura de herói, de militar, de salvador, de mito retornando 

em 2018. A identificação de parte da classe média com o partido ao qual mais tinham se 

alinhado desde a redemocratização PSDB estava desgastado e  não havia outra opção a não ser 

o candidato da extrema direita como a opção mais viável para dar fim ao PT, aos criminosos, a 

corrupção, a “mamata” e as mordomias das “bolsas”. 

Em O lulismo em crise: um quebra-cabeça do período Dilma (2011-2016), André 

Singer aprofunda a questão da segurança pública e a relação com o punitivismo presente nos 

discursos dos eleitores de Bolsonaro. O autor demonstra que durante os governos de Lula, 
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devido à diminuição da pobreza, o esperado era de uma queda nos índices de violência, “mas 

ocorreu o contrário, sendo que a elevação do homicídio se verificou exatamente nas regiões 

mais beneficiadas – a saber, o Norte e o Nordeste.”. (SINGER, 2018b, np). 

O crescimento da violência foi um dos fatores essenciais para a “subida da candidatura 

presidencial do deputado de extrema direita Jair Bolsonaro.”. Suas propostas extremas231, 

“como armar a população “de bem” para combater os criminosos” (SINGER, 2018, p.np), 

estavam relacionadas com as 10 Medidas Contra a Corrupção232, levada a cabo por Moro e 

Deltan Dallagnol e, na Câmara Federal, por Eduardo Bolsonaro. 

Singer aponta que o discurso anticorrupção ganhava força nas ruas com as 

manifestações, “o antilulismo reunia componentes heterogêneos”, sendo a “classe média 

tradicional” 233 a base do movimento de massa. No entanto, o “Partido da Justiça” foi capaz de 

utilizar uma linguagem igualitária em relação aos avanços do lulismo, de maneira a permitir “a 

adesão de setores da metade inferior da distribuição.”. (SINGER, 2018b, np). 

Mesmo cheia de contradições e heterogeneidades, os grupos “verde e amarelo” 

formaram uma espécie de frente contra Lula, Dilma Roussefff e o PT. A classe média, apoiadora 

e eleitora de Bolsonaro, que apoia o governo até o presente momento de escrita desta tese, 

aderiu aos discursos do candidato desde 2016, quando o golpe estava sendo desenhado. 

Aí estavam os futuros eleitores de Bolsonaro: legitimando a eleição e a vitória de 

Bolsonaro, pavimentadas pela Lava Jato, com clara adesão da classe média que se apoiava em 

torno do discurso anticorrupção – que, para a classe média, significa o fim da meritocracia, da 

conquista por seu próprio suor, mas a seleção por aquele que é próximo, que é amigo. 

Novamente os gritos anti-PT aparecem como uma forma de garantia e de reprodução de seus 

privilégios de classe, pois se fundamentam contra as políticas sociais oriundas dos Governos de 

Lula e de Dilma.  

 
231 “O porte de arma deveria estar liberado pa ra o cidadão de bem. Se o Estado não nos protege, a gente tem de se 

proteger sozinha, né? Bandido tem arma e a gente não! Olha nos EUA. É um direito nosso! Se a gente quer ter 

arma para defender a família, a  casa, como podem proibir?” (Entrevistado A). Trecho retirado de (SOLANO, 2018, 

p.13). 
232 “No Brasil, uma espécie de “Partido da Justiça” (PJ), sem existência efetiva, mas metaforicamente relevante, 

promoveu campanha popular em torno das "10 Medidas Contra a Corrupção", levadas ao Congresso Nacional em 

2016 sob a forma de anteprojetos de lei apoiados por 2 milhões de assinaturas. Conforme se verá adiante, 

idealizadas pelo MP da Lava Jato, as dez medidas se transformaram num movimento nacional liderado pela 

Procuradoria, chegando ao Congresso por meio de in iciativa popular.”. (SINGER, 2018b, np). 
233 No dia 13 de março, em São Paulo, o Datafolha publicou que um terço dos manifestantes possuíam renda 

familiar mensal de até 5 salários mínimos. (SINGER, 2018b, np). 
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No entanto, uma das complexidades mais importantes que se desenhou nesse cenário de 

vitória de um candidato da extrema direita, foi que esse conquistou votos também nas classes 

mais populares. Inclusive, eleitores de Lula votaram em Bolsonaro.  

Solano fundamenta suas análises de maneira teórica, mas também foi a campo para 

colher suas entrevistas mostrar os motivos que levaram eleitores votarem em Bolsonaro. 

Demonstra também que o voto nesse candidato foi menosprezado por setores progressistas com 

o discurso de que “pobre que vota na direita é burro”, “seguidor de Bolsonaro é burro”. A 

pesquisadora nos chama atenção para o fato de que “é um grande erro caricaturar ou desestimar 

a importância de um fenômeno que tem densas raízes sociais e que pouco tem de trivial ou 

transitório.”. (SOLANO, 2018, p.26).  

Demonstra teoricamente e empiricamente que “a nova direita”, simbolizada na figura 

do atual Presidente, possui bases sólidas, tanto políticas como sociais que fortalecem a  

 
crise democrática, crise representativa, crise econômica, incapacidade dos 
partidos de esquerda tradicional de dar respostas aos cidadãos, aumentos de 
retórica antipolítica, populismo do combate contra a corrupção, crise da 
segurança pública. (SOLANO, 2018, pp.26-27). 

 

Em sua pesquisa pontua um ponto de grande importância: foram vários os entrevistados 

que votariam em Bolsonaro no ano de 2018 e que haviam votado em Lula em seus dois 

mandatos. Segundo a autora, a maioria dos entrevistados utilizou-se do argumento que “Lula 

estava perto do povo, era carismático, alguém diferente dos políticos de sempre e era honesto.”. 

Ainda que hoje essas pessoas utilizem discurso contrário, alguns se dizem apolíticos ou 

apartidários por aquilo que entendem sobre corrupção no PT, “e na rejeição a muitas de suas 

políticas”, mesmo que tenham sido beneficiados, por cotas, FIES, Prouni, entre outras, 

“mobilizam argumentos muito parecidos para justificar o voto em Bolsonaro: proximidade, 

carisma e honestidade.”. (SOLANO, 2018, p.01). 

Solano explica que ao questionar a distância ideológica entre Lula e Bolsonaro, os 

diversos programas político-econômicos e a divergência biográfica entre os dois, “isso não 

parece ser levado em consideração.”. Solano pontua que o personagem parece ser mais 

relevante do que o sujeito político, assim como um sentimento de traição e engano pelo PT  ao 

que diz respeito a corrupção234 e a forma como Lula se afastou da população, principalmente 

entre moradores das regiões periféricas de São Paulo. (SOLANO, 2018, p.25). 

 
234 “Pensava que o Lula era honesto e próximo das pessoas. Hoje sei que ele é o maior ladrão de Brasil e agora 

penso que Bolsonaro é quem de verdade é honesto e próximo das pessoas. (Entrevistado D).”.  
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Em junho de 2018, o pesquisador André Singer foi entrevistado pela BBC News Brasil 

e expressou sua análise em relação aos eleitores de Lula que votariam em Bolsonaro. Singer 

(2018a) 235possui argumento diverso da pesquisadora Esther Solano (2018) sobre essa questão. 

Em sua análise, o que move a intenção de voto de parte do eleitorado de Lula para Bolsonaro 

não é apenas um sentimento de traição e de engano, mas de ascensão social que o lulismo 

ocasionou: “abria novas perspectivas de vida”, sendo esse um elemento muito forte236. 

Com a candidatura de Bolsonaro, e na ausência de Lula no processo eleitoral, a temática 

da segurança “passou a ser prioritária.”. Somada à perspectiva de melhoria na saúde e educação, 

a pauta de segurança aparece tão importante como a aspiração por emprego. Segundo Singer 

(2018a), entre muitos eleitores há grande distância entre a informação política e o debate 

político, mas “a explicação está na segurança pública” para essa migração de votos de um 

candidato a outro.  

É importante observarmos essa transição de Lula a Bolsonaro para alguns eleitores, pois 

ambos possuem perfil demasiadamente distinto. Até os últimos momentos da eleição, o PT 

tinha Lula como candidato e muitos jornais e pesquisas de intenções de votos analisava como 

seria o processo eleitoral entre os dois. Enquanto Lula defendia uma agenda de política externa 

com a América Latina, o desarmamento da população, Bolsonaro defendia a redução da 

maioridade penal, o armamento do “cidadão de bem” e uma política externa voltada aos 

interesses dos Estados Unidos. 

Poucos meses após a entrevista de André Singer na BBC News Brasil, o jornal realizou 

outra reportagem sobre a migração do voto Lula-Bolsonaro. De acordo com pesquisa do 

CNT/MDA, apresentada pelo jornal, 6,2% dos eleitores de Lula “dizem que migrariam o voto 

para o deputado caso a candidatura do ex-presidente seja cassada com base na Lei da Ficha 

Limpa.”. Um dos entrevistados da BBC News Brasil alega que não gosta do PT, mas que possui 

simpatia por Lula, é possível observar a questão da ascensão social: “todo mundo ficou com 

televisão e internet em Catolé do Rocha. E botaram energia em todos os sítios.”. O entrevistado 

disse ter havido uma piora no país com o governo de Dilma Rousseff e deixa claro: “Eu voto 

 
“Entrevistada M: Eu votei no Lula as duas vezes. Ele é um líder. Reconheço isso. Fez coisas  importantes, não dá 

para negar. Eu votei nele mais porque parecia um cara diferente, era um cara do povo, não sei, parecia boa gente, 

mas no final ele mostrou que é como todos, um ladrão. Por isso agora voto no Bolsonaro porque ele sim, ele é 

diferente.”. Trechos retirados do artigo de (SOLANO, 2018, p.25). 
235 Disponível em <<https://www.bbc.com/portuguese/brasil-44621186>>. Acesso em 08 de fevereiro de 2021. 
236 Como já abordamos no segundo capítulo desta tese, a  teologia da prosperidade unida ao neoliberalismo é uma 

pauta muito importante e que se relaciona justamente com a questão da ascensão social, assim como com o discurso 

da importância do trabalho, do empreendedorismo, do empresário que sub iu na vida.  

https://www.bbc.com/portuguese/brasil-44621186
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na pessoa dele (Lula). Não é o partido. Se ele indicar outra pessoa, eu já não voto. Se Lula não 

for candidato, eu voto no Bolsonaro.”. (Entrevistado da BBC NEWS BRASIL , 2018). 

 
Nesse cenário, metade dos eleitores de Lula entrevistados se disseram 
indecisos ou inclinados a votar em branco/nulo. Da outra metade, 17,3% 
votariam em Haddad, 11,9% iriam para Marina Silva (Rede), 9,6% apostariam 
em Ciro Gomes (PDT) e 6,2% responderam que, se o líder petista não 
concorresse, migrariam o voto para Bolsonaro. Na prática, o deputado do PSL 
ganharia 2,3 pontos percentuais. (PASSARINHO, 2018).237 

 

Segundo o cientista político Rennó, entrevistado pela BBC News Brasil (2018), esse 

voto migratório não se tratava de um voto ideológico, mas um voto preocupado com a segurança 

pública, com a crescente violência nas ruas e com outras pautas sociais. Para o pesquisador, 

esse voto não pertence a pessoas de esquerda ou que possuem lealdade com o PT, mas de 

ascensão social: de classes médias e classes médias baixas que tiveram uma melhora na 

qualidade de vida durante o Governo Lula, mas simpatizam com o discurso anticorrupção de 

Bolsonaro, de “colocar ordem em tudo isso aí”.  

Outro ponto bem pontuado por Rennó (2018) é a segurança. Problema que preocupa 

principalmente moradores da periferia, aqueles que mais sofrem com a violência nas ruas. 

Novamente, nessa análise, Bolsonaro aparece entre os entrevistados como aquele que irá 

defender o cidadão de bem, que está mais preocupado e preparado, por seu passado militar, a 

lidar com o problema crescente da violência no país. 

 
Ele falou que o cidadão de bem vai poder comprar a arma e tirar o porte. Hoje 
em dia, quem pode andar armado é bandido e polícia. Se a pessoa invade a 
casa da gente, ele amarra todo mundo e faz o que quer. Se o bandido souber 
que pode ter arma na casa das pessoas, ele vai agir diferente. (BBC NEWS 
BRASIL, Motorista de 51 anos, 2018). 

 

No entanto, o plano para a segurança pública do candidato da extrema direita, como é 

possível ver detalhadamente no primeiro capítulo desta tese, dependeria não apenas dele, pois 

necessitaria de muitas mudanças e apoio do Congresso e do Senado. Sobre essa questão, o 

professor de direito da PUC, Adilson Dallari (2018) 238, observa que tais propostas deveriam 

ser discutidas com o legislativo por se tratarem da conversão de “normas legais ou 

constitucionais”. Aponta também que, para Bolsonaro, essas propostas são viáveis devido ao 

 
237 Disponível em: <<https://www.bbc.com/portuguese/brasil-45323102>>. Acesso em 08 de fevereiro de 2021. 

238Disponível em:  

<<https://noticias.uol.com.br/politica/eleicoes/2018/noticias/2018/10/29/bolsonaro -plano-seguranca-publica-

governo-presidente-brasil.htm >>. Acesso em 05 de fevereiro de 2021. 

https://www.bbc.com/portuguese/brasil-45323102
https://noticias.uol.com.br/politica/eleicoes/2018/noticias/2018/10/29/bolsonaro-plano-seguranca-publica-governo-presidente-brasil.htm
https://noticias.uol.com.br/politica/eleicoes/2018/noticias/2018/10/29/bolsonaro-plano-seguranca-publica-governo-presidente-brasil.htm
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apoio que o candidato possui nessas instituições, além das reivindicações e pressões de seu 

eleitorado. 

 O candidato apontou sete elementos no combate ao crime, mas em seis desses são 

necessárias mudanças de Leis, inclusive mudanças na Constituição Federal. Vejamos alguns 

desses pontos: o forte investimento em equipamentos e tecnologia para a criação de uma força 

investigativa na polícia; o fim da progressão de penas e de saídas temporárias de presos; a 

redução da maioridade penal; a reformulação do Estatuto do Desarmamento a fim de garantir 

ao cidadão o porte de armas; o famoso “direito de matar” dos policiais – excludente de ilicitude 

para policiais; a tipificação de terrorismo para “invasões” rurais e urbanas – ou seja, o ataque 

aos movimentos sociais que lutam por direito a terra e a moradia; reformulação na pasta de 

direitos humanos, com maior foco para a defesa de vítimas de violência. (BOLSONARO, 

2018). 

No entanto, as propostas de Bolsonaro, em sua maioria, se categorizam como defesas 

por Leis Pétreas. Mas, há um impedimento e dificuldade para tais realizações, que seu 

eleitorado pode não conhecer diretamente. As normas dispostas na Constituição Federal podem 

ser modificadas, mas para qualquer mudança há um processo muito mais rígido. Bolsonaro não 

deixou isso claro, o que leva ao falso entendimento da população, de seus apoiadores e eleitores, 

de que tais mudanças seriam facilmente realizadas. Ou seja, o candidato não falou sobre a 

dificuldade para a realização, omitindo essas questões em seu Projeto de Governo e em seus 

discursos. 

O Legislativo, desde a elaboração da Constituição Federal, em 1988, o fez pensando em 

todos os desdobramentos sobre como cada ato normativo atingiria a sociedade, principalmente 

em seu Artigo 5° que dispõe sobre os direitos fundamentais dos cidadãos. A partir disso, cada 

ato normativo foi analisado e pensado de forma a garantir a dignidade e a segurança do cidadão 

brasileiro. Grande parte dessas propostas de Jair Bolsonaro vai de encontro a esse ato 

normativo, mas em seu projeto de governo, recheados de críticas ao PT e sem tantas 

fundamentações sobre suas mudanças propostas, não há um pensamento amplo de como aquilo 

atingiria a população em si, ou a Constituição Federal. Conotam, portanto, uma tentativa 

forçada de criar e manipular um cenário onde se evidenciaria a figura de Jair Bolsonaro como 

um herói, um salvador, um mito, que faria a diferença, mas sem demonstrar a omissão em como 

lidar com as questões técnicas, burocráticas e seus impactos reais que provocariam para a 

sociedade civil. 
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É indiscutível que o Brasil tem sofrido nos últimos anos com a violência e que o 

debate/propostas em torno da segurança pública possua certo apelo para a população que se 

sente insegura. Observemos que um dos pontos de Bolsonaro é a tipificação de terrorismo para 

“invasões” a propriedades privadas239. Cavalcante nos auxilia a pensar sobre essa questão não 

apenas voltada para a segurança pública, mas a segurança no sentido de defesa d a propriedade 

privada. O candidato estaria, então, além daqueles que defendem a meritocracia, sendo um 

representante de interesses concretos “de assalariados superiores, autônomos com alta 

qualificação, profissionais liberais e pequenos produtores”, com a “diminuição de gastos sociais 

para aumentar a confiança dos credores da dívida e reforço do aparato repressivo garantidor da 

propriedade.”. (CAVALCANTE, 2020, p.128) 

A defesa da propriedade privada, algo sagrado para Jair Bolsonaro, seus filhos e 

eleitores, aparece em seus discursos e propostas de maneira complexa quando partimos a 

entender um pouco sobre os movimentos sociais brasileiros que lutam pelo fim da propriedade 

privada articulados a uma luta contra o capitalismo. “Ainda que em lugar algum se esteja 

propondo a expropriação da propriedade privada ou ao menos uma reforma política de modo a 

incluir os movimentos sociais” no desenvolvimento das decisões sobre esse assunto, o que nos 

parece é que na realidade trata-se de questão “referenciada no marxismo, o ‘espectro do 

comunismo’ ronda o discurso da família Bolsonaro.”. (FARIA, 2020, p.139).  

No entanto, a manipulação sobre o comunismo e o medo 240que foi gerado em torno 

dessa ideologia faz parecer que há uma articulação da esquerda – como se fosse homogênea e 

articulada – para que houvesse a abolição da propriedade privada no Brasil. 

Observemos na imagem abaixo, retirada do jornal G1 (2018)241, quem são os eleitores 

de Bolsonaro que, possivelmente, estão ligados à defesa da propriedade privada ou ao sonho de 

conquistar uma. 

 
239 “A propriedade privada é sagrada”, segundo Bolsonaro. Ver: << https://oglobo.globo.com/sociedade/a-

propriedade-privada-sagrada-diz-bolsonaro-reagindo-proposta-de-expropriar-terra-de-quem-desmata-

24741931>>. << https://veja.abril.com.br/politica/bolsonaro-quer-isentar-punicao-a-crimes-em-defesa-da-

propriedade-rural/ >>. Acesso em 05 de fevereiro de 2021.  
240 Ver no capítulo dois desta tese o debate em torno das teorias conspiracionistas. 
241<<https://g1.globo.com/politica/eleicoes/2018/eleicao-em numeros/noticia/2018/10/03/pesquisa -datafolha-

veja-perfil-dos-eleitores-de-cada-candidato-a-presidente-por-sexo-idade-escolaridade-renda-e-regiao.ghtml >>. 

Acesso em 06 de fevereiro de 2021. 

https://oglobo.globo.com/sociedade/a-propriedade-privada-sagrada-diz-bolsonaro-reagindo-proposta-de-expropriar-terra-de-quem-desmata-24741931
https://oglobo.globo.com/sociedade/a-propriedade-privada-sagrada-diz-bolsonaro-reagindo-proposta-de-expropriar-terra-de-quem-desmata-24741931
https://oglobo.globo.com/sociedade/a-propriedade-privada-sagrada-diz-bolsonaro-reagindo-proposta-de-expropriar-terra-de-quem-desmata-24741931
https://veja.abril.com.br/politica/bolsonaro-quer-isentar-punicao-a-crimes-em-defesa-da-propriedade-rural/
https://veja.abril.com.br/politica/bolsonaro-quer-isentar-punicao-a-crimes-em-defesa-da-propriedade-rural/
https://g1.globo.com/politica/eleicoes/2018/eleicao-em%20numeros/noticia/2018/10/03/pesquisa-datafolha-veja-perfil-dos-eleitores-de-cada-candidato-a-presidente-por-sexo-idade-escolaridade-renda-e-regiao.ghtml
https://g1.globo.com/politica/eleicoes/2018/eleicao-em%20numeros/noticia/2018/10/03/pesquisa-datafolha-veja-perfil-dos-eleitores-de-cada-candidato-a-presidente-por-sexo-idade-escolaridade-renda-e-regiao.ghtml
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Figura 75. Fonte: Datafolha, G1, 2018. 

 

Como vimos, o eleitorado de Bolsonaro, em sua maioria é do sexo masculino, de 

diferentes faixas etárias. Em grande medida, possuem ensino médio ou ensino superior – 

recordemos da reflexão realizada ao longo deste capítulo sobre a relação das classes médias 

com a educação e a reprodução de privilégios. Esses eleitores possuem renda familiar acima de 

dois salários mínimos e estão, majoritariamente, localizados no Sudeste e, em grande medida, 

no Sul do país. 

Se seguíssemos a definição de Neri a respeito dessa classe social, com análise “a partir 

da combinação de elementos como renda e acesso a bens de consumo tradicionalmente 

utilizada” [...] “a partir da capacidade de geração e manutenção da riqueza a prazo mais longo”, 

chegaríamos na conclusão de que a classe média garantiu a vitória de Bolsonaro. Nota-se que, 

em grande medida, seus eleitores possuem acesso a “universidade pública ou privada, acesso a 

escola de qualidade (privada?)”, possivelmente a “elementos da era da Tecnologia da 

Comunicação e da Informação”, ou seja, computadores, tablets, celulares, além de questões que 

definem, segundo Neri, a nova classe média brasileira: “renda corrente, a renda permanente 
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estimada a partir de características sócio-demográficas fixas (como sexo, idade, região etc mais 

especialmente estoque de educação).”. (NERI, 2008, p.22). 

De fato, o voto da “classe média”, de acordo com a definição de Marcelo Neri e pelos 

critérios utilizados pela pesquisa do Datafolha, demonstra que essa classe social foi responsável 

pela vitória de Bolsonaro. Notamos que o simbolismo de Bolsonaro, quando observado a 

perspectiva das classes médias, que possuem investimentos cada vez maiores no mercado 

financeiro, ocorreu pelas promessas sobre a diminuição de impostos, de gastos sociais e por seu 

contínuo apoio e defesa à propriedade privada. O discurso sobre a segurança financeira e a 

propriedade, ultrapassa o discurso neoliberal e se relaciona com o discurso de medo elaborado 

por Bolsonaro e seus eleitores, de que os comunistas e o PT dariam fim à propriedade.  

Como bem apontado por Cavalcante, os interesses das classes médias e o voto das 

classes populares são visíveis. Cavalcante (2020, p.121) expõe que a vitória de Bolsonaro foi 

“construída com apoio em todas as faixas de renda”, no qual  

 
obteve maioria em todos os estratos com rendimento familiar acima de 2 
salários mínimos -, o núcleo duro de seus apoiadores se localiza em eleitores 
(majoritariamente homens) de classe média, o que foi sinalizado, desde 2016, 
pelas intenções de votos dos estratos com renda familiar acima de 5 salários 
mínimos e detentores de diplomas de nível superior. (CAVALCANTE, 2020, 
pp.121-122). 

 

Compreendemos, portanto, que as classes médias cumpriram um papel essencial para a 

articulação e pavimentação da eleição de Bolsonaro, assim como sua conquista de vitória. Mas, 

não apenas essa classe social, pois a “eleição de Bolsonaro foi um protesto da população 

brasileira. Um protesto financiado e produzido pela elite colonizada e sua imprensa venal, mas, 

ainda assim, um ‘protesto’” de grande parte da nossa sociedade. (SOUZA242, 2019). 

Jessé Souza aprofunda sua análise em entrevista ao jornal Brasil de Fato, em maio de 

2019. Em suma, o pesquisador compreende que o Brasil é um país empobrecido, com muitos 

desempregados, com alto índice de violência, além do sério problema da miséria. A imprensa, 

por sua vez, junto com a elite, apenas cumpriu o papel de denunciar a corrupção política e 

“elege o mais nefasto político que os 500 anos de história brasileira já produziu.”. Essa classe 

que recebe acima de dois salários mínimos se uniu ao perfil ideológico da elite, manipulada 

pelo discurso da imprensa preocupada com a corrupção do PT. Mas, como vimos ao longo desta 

tese e os dados acima comprovam, “outras classes sociais, manipuladas pela elite e sua 

 
242 Disponível em << https://www.brasildefato.com.br/2019/05/08/artigo-or-o-que-significa-bolsonaro-no-poder-

por-jesse-souza>>. Acesso em 09 de fevereiro de 2020. 

https://www.brasildefato.com.br/2019/05/08/artigo-or-o-que-significa-bolsonaro-no-poder-por-jesse-souza
https://www.brasildefato.com.br/2019/05/08/artigo-or-o-que-significa-bolsonaro-no-poder-por-jesse-souza
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imprensa, também participaram do esquema, sempre “contra” seus melhores interesses.”. 

(SOUZA, 2018). 

Os motivos, então, como já delineados neste trabalho, agora seguem no quadro abaixo. 

Vejamos, segundo pesquisa do Datafolha, alguns dos motivos dos eleitores de Bolsonaro para 

refletirmos acerca desse “protesto” de mais de 50 milhões de brasileiros. 

 

Pela renovação/alternância/ mudança/um candidato novo/candidato que nunca foi 

presidente/ tentar outro 

30% 

Porque rejeita o PT 25%; 

Pelas propostas para segurança 17% 

Imagem e valores pessoais 13% 

Tem as melhores propostas/ plano de governo 12% 

Combate à corrupção/impunidade 10% 

Experiência e capacidade para governar 5% 

Pelas propostas para educação 5% 

Pelas propostas para saúde 5% 

Melhor para o Brasil/Querer o melhor/Melhorar o Brasil/Para o desenvolvimento 

do Brasil 

4% 

É o menos ruim/pior/falta de opção 3% 

Pelas propostas para gerar empregos  3% 

Pelas propostas da área econômica 2% 

Porque rejeita Haddad 1% 

Esperança de melhorias/ otimismo 1% 

Por ele ser contra/ ter fim a ideologia de gênero/ homossexuais  1% 

Família toda vota no candidato/ família quer que vote no candidato/ marido/ esposa 

vai votar nele/ amigos 

1% 

Figura 76. Dados retirados de pesquisa do Datafolha, G1, 2018 .243 

 

Discutimos um pouco sobre o eleitorado de Lula que migrou para Bolsonaro. Agora, 

nosso último objetivo, rumo à conclusão desta tese, é pontuar quem são os eleitores de 

 
243 Ver: << https://g1.globo.com/politica/eleicoes/2018/eleicao-em-numeros/noticia/2018/10/20/pesquisa-

datafolha-mostra-as-razoes-pelas-quais-eleitores-votam-em-bolsonaro-e-em-haddad.ghtml>>. Acesso em 06 de 

fevereiro de 2021.  

https://g1.globo.com/politica/eleicoes/2018/eleicao-em-numeros/noticia/2018/10/20/pesquisa-datafolha-mostra-as-razoes-pelas-quais-eleitores-votam-em-bolsonaro-e-em-haddad.ghtml
https://g1.globo.com/politica/eleicoes/2018/eleicao-em-numeros/noticia/2018/10/20/pesquisa-datafolha-mostra-as-razoes-pelas-quais-eleitores-votam-em-bolsonaro-e-em-haddad.ghtml
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Bolsonaro. No começo deste capítulo mostramos que nossa perspectiva sobre as classes médias 

vai além da definição de Neri (2008), e está mais relacionada a questões ideológicas e políticas, 

também voltada para a consciência de classe (ou ausência dela), sentimento de pertencimento 

e identificação com as burguesias, mesmo que não seja parte dessa classe. 

O que nos ilustra a tabela acima é justamente isso: o eleitor de Bolsonaro está no núcleo 

daqueles que se sentem preocupados com a segurança. Mas, suas propostas para esse problema 

social não o resolvem de fato. Ainda assim, 17% dessa parcela acredita nas propostas do 

candidato Bolsonaro. A questão da segurança pública implica, para um país com democracia 

deteriorada, um ponto muito importante, pois a maneira de Bolsonaro resolver os problemas da 

violência do país está no discurso do porte de armas e de maior atuação dos setores militares, 

seja na política ou na vida civil. Aparecem, então, os discursos de ódio em relação aos negros, 

aos direitos humanos e à diversidade. Essas questões não estão dissociadas da militância 

antipetista que enxergou na figura de Lula, de Dilma, do PT e da esquerda, os representantes 

dos criminosos, das minorias e dos direitos humanos. 

A questão da imagem e dos valores pessoais (lembremos que no primeiro e segundo 

capítulo deste trabalho abrangemos um pouco sobre a persona de Bolsonaro, as questões de 

militância junto com o discurso de Olavo de Carvalho, bem como seus aspectos ligado ao 

mundo cristão) fica em 13% daqueles que “simpatizam” com o candidato. Esses 13% podem 

ser dos seus apoiadores leais que, ainda hoje, se afeiçoam com seu carisma e com o que esse 

candidato representa. 

Por fim, chegamos ao final de nossas reflexões sobre o processo eleitoral de 2018 no 

qual entendemos e demonstramos que a repercussão da mídia e de algumas notícias nas quais 

se afirmam que o voto evangélico e o voto da classe média foram os responsáveis pela eleição 

de Bolsonaro não é de todo realidade. Houve um processo que começou com o golpe de 2016, 

se desdobrou com a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, candidato que estava em 

primeiro lugar nas pesquisas eleitorais à frente de Bolsonaro, a “facada” e a adoção da burguesia 

do candidato de extrema direita. Após esses fatos é possível fazer as análises dos demais que 

abordamos nesse trabalho e que será possível a partir deste compreender as futuras 

movimentações na política brasileira. 
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Considerações Finais 

 

Explicar os fenômenos que nos propusemos nesta tese tiveram várias reviravoltas. Além 

de buscar entender cada uma das três questões desta tese: 1) Quais as relações dos movimentos 

de Junho de 2013 a 2016, Olavo de Carvalho e Bolsonaro; 2) Porque o voto evangélico foi 

importante para a vitória de Jair Messias?; 3) Qual a razão do voto das classes médias se 

somarem aos outros possibilitou esse resultado eleitoral? 

A princípio parecia simples explicar os elementos apresentados nesta tese, pois essas 

três afirmativas partiam do pressuposto que está enraizado no senso comum de muitas pessoas 

que se identificam com o espectro político de esquerda na política. Além disso, quando 

terminaram as apurações dos votos, o que os jornais apresentavam em suas manchetes era 

exatamente essas notícias. A de que o voto evangélico e das classes médias foram determinantes 

para a vitória de Bolsonaro, sem aprofundar essas afirmações. 

O primeiro ponto desta tese é como se relaciona as manifestações ocorridas entre Junho 

de 2013 a 2016, Olavo de Carvalho e Bolsonaro. Em primeiro lugar existem divergências 

quanto ao início da influência, nas ruas, dos movimentos de extrema-direita. Após esta pesquisa 

podemos afirmar que isso só se deu após as eleições de 2014, quando efetivamente surgem os 

grupos Vem pra Rua em outubro desse ano e MBL em novembro do mesmo e após a operação 

jurídico-midiática da Lava Jato. A questão da destilação do ódio pela imprensa brasileira, como 

aponta o jornalista Luís Nassif já estava estampada na forma de escrever da revista Veja, uma 

das mais influentes revistas brasileiras até o advento da internet. A fórmula do discurso do ódio 

que a Veja trouxe de uma visita aos EUA para conhecer o método de informação de Murdoch, 

mudou a impressa no Brasil para o que ele chama de antijornalismo e para o que o jornalista 

Paulo Henrique Amorim chamava de PIG – Partido da Imprensa Golpista. Não se tratava mais 

de ética de jornalística, mas de uma forma de escrever que vendessem revistas e jornais para 

competir com a nova ferramenta de informação que se espalhava pelo mundo de maneira rápida 

e acessível, a internet. Coincidência ou não, 2005 é o ano em que Olavo de Carvalho deixa o 

Brasil e se muda para os EUA. A razão de sua mudança, diz ele, se deu pela chegada de um 

Presidente da República, no Brasil, do Partido dos Trabalhadores. Também deixo aqui a 

informação de que Carvalho e Reinaldo Azevedo, ambos críticos do petismo terem trabalhado 

em alguns veículos de imprensa em comum como o jornal Folha de São Paulo e as revistas 

Primeira Leitura e Bravo! 
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A influência de Olavo foi tão importante que suas ideias passaram a ser reproduzidas 

pelo General Sérgio Ayala Avellar Coutinho em livros publicados pela Biblioteca do Exército, 

influenciando uma geração de militares olavistas apoiadores de Jair Messias.  

Assim, a soma desses fatores fez com que o discurso de Bolsonaro como o candidato 

“que ia mudar tudo isto daí”, que se colocava como novo na política e do qual muita gente não 

tinha escutado falar, e que afinava com as ideias conservadoras de parte do eleitorado brasileiro 

contrário as pautas indenitárias o tornou a primeira opção depois da inelegibilidade de Lula. 

Além do evento da facada que contribuiu para que sua aprovação aumentasse, principalmente 

entre os eleitores religiosos com a campanha de marketing realizada para associar o autor do 

“atentado244” Adélio Bispo ao Partido dos Trabalhadores.  

A conclusão a que chegamos neste capítulo é a de que os protestos que propiciaram as 

manifestações de massa, com ideologia de extrema direita, ocorreram a partir de 2015 (se 

pegarmos o Brasil como objeto de análise) e não de 2013245, que parte da ideologia dessas 

pessoas vinham dos discursos olavistas e de influência da mídia (que tratamos com mais clareza 

no terceiro capítulo) e que essa soma de fatores propiciou que o discurso de Bolsonaro tivesse 

ressonância aos anseios desses manifestantes. 

Quanto ao voto evangélico, objeto do segundo capítulo deste trabalho, o que foi 

apresentado no final das apurações?  Segundo o artigo publicado na Unisinos pelo Dr. José 

Eustáquio Diniz Alves (2018), ele afirma que "Sem dúvida os evangélicos se transformaram 

em uma força política decisiva". A partir desse pressuposto ele expõe as considerações pelo 

qual acredita ter sido essa uma das principais razões do resultado eleitoral. 

 

 
244 No Momento da escrita destas considerações finais ainda não tive acesso aos documentos do Inquérito Policial 

do atentado que dá margens a uma nova linha de investigação que seria de auto atentado. Caso a documentação 

esteja acessível até a publicação desta tese, farei a  inclusão das informações, pois há possibilidade do Inquérito ser 

reaberto para investigar essa possibilidade. 
245 Como apontado em 2013, nas ruas de São Paulo tão somente aparecem os primeiros manifestantes de extrema 

direita, esses manifestantes só aparecem em outras regiões do país em 2015 conforme demonstra o sociólogo Rudá 

Ricci. 
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Figura 80. Tabela Religião. 

 

Se existe dúvida sobre a fé do novo presidente brasileiro, os resultados 
eleitorais não deixam dúvida de que Jair Bolsonaro foi eleito, 
fundamentalmente, com o voto evangélico, quando se considera a variável 
religião. (...) Nota-se que Bolsonaro ganhou de pouco entre os católicos 
(houve praticamente um empate) e também ganhou entre os espíritas e as 
outras religiões (mas sem uma diferença tão significativa no montante de 
votos). Haddad ganhou entre as religiões Afro-brasileiras, entre as pessoas 
que se autodeclaram sem religião e entre os ateus e agnósticos (mas também 
sem uma diferença tão significativa no montante de votos). O que fez a 
diferença foi o peso do Voto evangélico, pois a estimativa indica 
que Bolsonaro tem mais de 11 milhões de votos do que Haddad no 
eleitorado evangélico (em todas as suas múltiplas denominações). (ALVES, 
2018. np) 

 

Ainda, segundo Alves “a diferença positiva que Bolsonaro obteve entre o eleitorado 

evangélico foi suficiente para compensar as derrotas entre as religiões Afro-brasileiras, os sem 

religião e os ateus e agnósticos.” Desta forma a conclusão que ele chega é a de que “os 11,6 

milhões de votos que Bolsonaro obteve a mais do que Haddad entre os evangélicos foi maior 

que a diferença total registrada entre os dois candidatos, no resultado final”.  

Desta forma, estatisticamente já seria possível afirmar como é o título do artigo que “o 

voto evangélico garantiu a eleição de Jair Bolsonaro”. Mas, seria apenas isso? Explicar todos 

os acontecimentos se resumiria a uma escolha única e exclusivamente religiosa? E se essa foi a 

razão o que levou os evangélicos a votar em Jair Bolsonaro que se identificava como católico, 

mas havia se batizado no rio Jordão, o que motivou esse voto? Foi esse caminho que 

percorremos para explicar esse voto e entender que o que une essas pessoas. Afinal não é 

unânime que TODOS os evangélicos votaram no Messias, então o que uniu esses eleitores que 

fizeram a opção de voto por um homem que não tem uma família heteronormativa? Todos os 

pontos são encontrados nas explicações expostas por duas correntes distintas, uma dos católicos 

ultraconservadores, que é a Renovação Carismática, em especial nessa pesquisa apontamos o 
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olavista Padre Paulo Ricardo e as TV’s Rede Vida, Canção Nova e TV Aparecida e nos 

evangélicos fundamentalistas ligados ao Neopentecostalismo, cujos expoentes maiores são o 

Bispo Edir Macedo e o Pastor Silas Malafaia. Não que sejam apenas esses os líderes exclusivos 

dessas correntes religiosas. Apontamos inclusive o Pastor Claudio Duarte, pró-armamentista, 

que tem uma inserção importante nas redes sociais e com um público mais jovem, assim como 

outras denominações que não tratamos como a Bola de Neve. 

A nossa opção por Macedo e Malafaia se deu pelo número de fiéis das duas 

denominações religiosas e por uma inserção maior na massa de neopentecostais por suas 

“pregações” ser possíveis de acompanhar pela televisão aberta.  

Assim, partindo de uma massa não homogênea de evangélicos terem votados em 

Bolsonaro, buscou-se nesta tese entender quais eram os fatores que os unia e chegamos a 

conclusão que trata-se de um grupo que se auto denominam fundamentalistas e que explicam  

 

Conspirar vem do latim “conspirare”, que significa literalmente aspirar com 
outros, aspirar coletivamente, isto é, trabalhar junto com outros para obter um 
fim. Desde os primeiros tempos há uma enorme conspiração diabólica para 
perder as almas. O que torna explicável a História, é a luta entre duas 
conspirações, a conspiração de Deus e a do demônio. Para salvar as almas, 
Deus organizou a divina "conspiração" da Igreja. Para perdê-las, o demônio 
organiza a “Anti-Igreja”. É a luta que o Evangelho de João afirma existir entre 
os filhos da luz e os filhos das trevas, e que fôra anunciado no Gênesis pelo 
próprio Deus quando disse: "Porei inimizade entre ti (a serpente) e a mulher, 
entre a tua raça e a dela, e ela mesma te esmagará a cabeça." (Gn. 3:15). 
Deus, infinitamente sábio, usa alguns homens para salvar outros. Também o 
demônio, astutamente, procura usar homens para perder outros. Deus 
organizou a Igreja. O demônio organiza os maus — seus filhos — numa anti-
Igreja, que, por sua natureza — tendo em vista seus fins —, tem que ser 
secreta. (MONTUANI FILHO, 2009, np) 

 

Trata-se, portanto, de um grupo em esfera mundial que tem ideias conspiracionistas das 

mais diversas, como colocamos ao longo do segundo capítulo deste trabalho. No entanto, tais 

ideias tiveram resultados concretos como demonstra o documentário The Family, que 

demonstra a aproximação de Muammar Gaddafi, a relação com o governo da Romênia, Albânia 

e Montenegro para tentar ajudar mudar a legislação e proibir o casamento com pessoas do 

mesmo sexo. Tendo na Romênia sido realizado um referendo que alteraria o “casamento entre 

parceiros para casamento entre homem e mulher”. Foram derrotados e esse fato ocorreu em 

07/10/2018 mesmo dia do primeiro turno das nossas eleições presidenciais. Também 

demonstram a influência em Uganda, com o presidente Yoweri Kaguta Museveni, entre outros 

países do continente africano.  
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Essas “coincidências” entre os documentos publicados no site www.espada.eti.br, 

retirados do ministério americano “The Cutting Edge”, as teorias do QAnon não são inocentes 

e sequer casualidades. Trata-se de um plano mesmo entre as “forças do bem” contra as “forças 

do mal”. Esses fundamentalistas planejam uma nova “guerra santa”, por essa razão são cristãos 

pró-armamentistas que estão numa cruzada contra a ditadura gayzista, a dominação cultural 

gramisciana, e os esquerdistas. É esse o grupo de apoio do Jair Messias Bolsonaro expressado 

nos números apresentados no gráfico do resultado eleitoral de 2018.  

Deste modo, podemos afirmar que parte dos votos responsáveis pela vitória do Messias, 

trata-se não de voto de evangélicos, mas de fundamentalistas cristãos que se uniram para 

combater a “ideologia de esquerda”. 

Por fim, a hipótese que trata da questão do voto da classe média se trata, para uma 

pesquisa com uma linha teórica marxista, mais difícil de concluir pela forma de pensar em como 

se formam as classes sociais e como os institutos de pesquisa classifica as mesmas.  

No entanto, com a demonstração de alguns fatores que não se pautaram apenas em renda 

e consumo, mas incluindo também escolaridade, fica “relativamente” mais próxima a 

identificação do estrato social dos eleitores de Jair Messias. Neste item, como no caso dos 

evangélicos, não se trata de uma unanimidade de pessoas classificadas como pertencentes as 

classes médias que fizeram a opção do voto pelo Capitão. Mas, pautando que as classes se 

formam na luta (tanto para Thompson quanto para Poulantzas)246 e que no momento da eleição 

existia um descontentamento dos engenheiros, desempregados em decorrência da Operação 

Lava Jato, um crescente número de outros profissionais cuja classificação se encaixam no perfil 

dessa classe intermediária que se uniram contra o Governo Petista imputando a pauta da 

corrupção a razão da crise econômica que o Brasil passou a mostrar a partir de 2015, 

entendemos que essas manifestações eram um movimento de luta para tirar a Presidente eleita 

em 2014, mesmo por meio de um Golpe.  

Além desses fatores, demonstramos na tese que o judiciário brasileiro, membros do 

estrato da alta classe média no Brasil foram significativos para o processo de “impeachmeant” 

de Dilma Rousseff, quanto para a prisão de Lula, candidato que aparecia na frente das intenções 

de voto até o STF tornar sua candidatura inelegível e tomar todas as providências para que ele 

permanecesse preso até após o término das eleições. Foram 580 d ias de prisão que facilitaram 

a vitória de Jair Messias Bolsonaro. Também, ficou demonstrada a aliança entre o ex juiz e ex 

 
246 Entendemos as discordâncias entre o pensamento dos autores, mas os citamos em suas concordâncias 

apenas, sem objetivo de causar polêmica no que diz respeito as discussões teóricas existentes entre eles.  



261 

 

   
 

Ministro Sérgio Fernando Moro nas sentenças condenatória do ex presidente, razão pela qual 

obteve como prêmio o Ministério da Justiça do Governo que ganhou o pleito eleitoral de 2018. 

Tendo, dois anos depois, sido considerado suspeito da condenação de Lula em todos os 

processos que sentenciou. 

Mas, o voto em Bolsonaro tratou-se de uma parcela dessa classe que historicamente tem 

ódio das classes subalternas e que tiveram no candidato de extrema direita as promessas que 

queriam de um novo Governo. Diminuição dos direitos trabalhistas (principalmente o caso das 

domésticas que aumentou o custo das despesas desse estrato social), a pauta da Segurança 

Pública com a promessa de que a polícia teria direito de matar e o discurso de “bandido bom é 

bandido morto” e de que esse seria um governo das maiorias. E, contraditório que seja, mesmo 

se tratando de uma classe intermediária, como colocamos no terceiro capítulo desta tese, 

acreditam estar mais próximos à Casa Grande que da Senzala. 

Acreditamos que com esse percurso respondemos a hipótese e concluímos que a 

radicalização das manifestações de 2015 para a extrema direita, o fundamentalismo cristão e a 

associação das classes médias com as classes dominantes para o Golpe de 2016 e a prisão de 

Lula em 2017, impedindo-o de disputar as eleições foram as razões pelas quais Jair Messias 

Bolsonaro foi eleito Presidente da República Federativa do Brasil no ano de 2018. 
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APENDICE 01 

Lista de artigos constantes do site https://www.espada.eti.br/indice.htm 
Este site aqui apresentando traduz os artigos publicados no site http://www.cuttingedge.org 

 

1. A Opção Brutus: A Crescente Ameaça de um Golpe Militar nos EUA 
2. O Cavaleiro Montado Sobre o Cavalo Branco: As Projeções da 

Deagel e as Escolhas de Vacinas 
3. A Obra de Satanás: O Planejado Colapso da Cristandade 

4. A Glória Que É Cristo 
5. O Povo Judeu nas Profecias Referentes ao Fim dos Tempos 

6. A Vindoura Onda de Mortes pela Variante Delta 
7. Loucura Mal-intencionada: Prova Que a Profissão Médica na Irlanda 

É Controlada por Psicopatas 

8. A Técnica da Oposição Controlada 
9. Sinais de Alerta de Traição e Infidelidade no Fim dos Tempos 

10. Por Que as Vacinas Contra a Covid-19 São Perigosas? 
11. Judas Iscariotes e a Vindoura Religião do Mundo Unificado 

12. Três Indivíduos Prescientes Advertem a Respeito de um 
Genocídio 

13. A Propaganda da Vacina e a Mão Oculta 
14. A Bem-aventurada Esperança 
15. Doze Razões Por Que Ninguém Deveria Aceitar a Vacina 

Contra a Covid 
16. A Oração Judaica Mundial de 21/2/2021 

17. Aqueles Que Distorcem Romanos 13 
18. O Pânico com a Pandemia e os Dez Mandamentos 

19. O Leão de Judá 
20. Vacinas Absolutamente Perigosas 

21. O Julgamento dos Sete Selos no Livro do Apocalipse 
22. Uma Experiência Mundial com Vacinas Usando Cobaias 

Humanas 

23. Advertência Sobre o Primeiro Ataque 
24. Campos de Internação de Zona Verde Estão Sendo 

Construídos nos Estados Unidos 
25. Os Centros de Isolamento para Infectados por Covid-19 Serão 

Usados para Internar Dissidentes 
26. Uma Nação Cercada e Traída: A Situação da Irlanda 

27. A Tirania Legalizada Está Apressando a Tomada de Controle 
Marxista na Europa e nos EUA 

28. Como a Mentira da Pandemia Foi Usada para Sabotar o 

Sistema Jurídico Ocidental 
29. Os Governos Estão Mentindo: As Máscaras Faciais Causam 

Malefícios de Longo Prazo às Nossas Crianças 
30. Demolição Controlada: A Vindoura Crise Constitucional nos 

EUA 
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31. A Eliminação Furtiva do Consentimento Parental para a 

Vacinação das Crianças 
32. Controle Mental, Sintonização Subliminar e a Patente 5159703 

33. A Águia Decapitada: Traição nos Mais Altos Níveis 
34. Os Illuminati Apresentam o Deus Osíris na Televisão Britânica 

35. Obedecer Mais Importa Obedecer a Deus do Que aos Homens 
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37. Os Cristãos Estão Sendo Desarmados pelos Servos de Satanás 
38. A Fraude da Dívida Nacional Americana — Como a Elite Está 
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42. Sírius, Cão Maior e o Coronavírus 
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46. Falsos Acautele-se da Possibilidade de Aparecer um Falso 
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47. Deuses Os Deuses do Antigo Egito e o Sinal da Besta 
48. Laodiceia A Igreja de Laodiceia em Toda Sua Vanglória 
49. Irlanda O Gulag Gaélico: A Irlanda Está Agora Sob um 

Governo Marxista 
50. FraudePandemia Prova Que a Pandemia do Covid-19 É uma 
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51. PandemiaPlanejada Relatório da Fundação Rockefeller, de 
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Compulsórias 
53. Antenas5G A Potencial Crise na Saúde Causada pelas Antenas 

de Telefonia Celular 5G 

54. Firmados Permanecendo Firmados na Rocha 
55. HIV-AIDS A História Real do HIV e da AIDS 

56. GolpeVindouro O Golpe Vindouro nos EUA e a Cabala 
Tenebrosa Que o Planejou 

57. Coronavírus Comparando o Coronavírus de Wuhan com a 
Pandemia da Gripe Espanhola de 1918 

58. Ovelhas Mas Estas Ovelhas Que Fizeram? 
59. Armadura A Armadura de Deus: O Senhor É Homem de 

Guerra 
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60. Aquecimento A Mentira do Aquecimento Global Criado pelo 

Homem 
61. Jardim Nossos Pais Originais Viveram em um Jardim Musical 

62. Decapitando Decapitando Washington D. C. 
63. Fase3 A Terceira Fase da Loucura: Por Que o Maligno Nunca 

Descansa? 
64. CensuraFurtiva A Lei do Discurso de Ódio: Censura de Forma 

Furtiva 
65. Aranhas As Aranhas Tecelãs: Os Illuminati Estão Testando o 

Véu 

66. BandeiraFalsa Bandeira Falsa 
67. Vacinas-Infantis-2 As Vacinas São o Vetor Perfeito para a 

Infecção em Massa 
68. Acusação A Grande Acusação e Seu Efeito Corrosivo 

69. AnjosCaidos Os Anjos Caídos Usam a Elite Governante para 
Escravizar a Humanidade 

70. Castor-Pólux Castor e Pólux: Diante do Ponto Crítico 
71. Ira-de-Deus A Ira de Deus e a Noiva de Cristo 
72. Carne A Guerra Contra o Consumo de Carne: Um Sinal do Fim 

dos Tempos 
73. Pedofilia-1 Os Acompanhantes-Mirins dos Jogadores de 

Futebol: Uma Forma Sorrateira de Promoção da Pedofilia 
74. Mandamentos A Nova Ordem Mundial Abolirá os Dez 

Mandamentos 
75. SionismoBiblico Sionismo Bíblico ou Sionismo Cristão? 

76. Julgamento A Realidade do Julgamento Eterno: Por Que o 
Inferno é um Local Real 

77. Perversão Por Que a População Está Incapacitada ou Sem 

Disposição de Reagir à Praga da Perversão de Gênero? 
78. Disney Como os Estúdios Walt Disney e os Telefones Celulares 

Estão Corrompendo Nossas Crianças 
79. Sexualização Tirania do Estado: A Perversa Sexualização das 

Crianças Inocentes 
80. Flúor Uma Nação Medicada: A Falsa Ciência Que Está Por Trás 

da Fluoretação da Água 
81. Bruxaria Por Que os Programas na Televisão Estão 

Promovendo a Bruxaria? 

82. Meroz Meroz, a Vila Que Foi Amaldiçoada pelo Anjo do Senhor 
— Uma Advertência a Respeito da Covardia Moral na Igreja 

83. LeisNoé O Propósito Sinistro das Assim Chamadas 'Leis de 
Noé' 

84. PactoGlobal O Pacto Global para a Migração e a Planejada 
Desestabilização dos Países Ocidentais 

85. Provas-2 Provas na Bíblia da Existência de uma Mão Oculta e 
de um Plano Tenebroso 

86. Radiação5G A Radiação Eletromagnética com a Nova 

Tecnologia de Telefonia Celular 5G e a Nova Ordem Mundial 
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87. Culpado Quem Será Responsabilizado Quando Ocorrer a Crise 

Financeira Internacional? 
88. CriseEUA A Crise Constitucional Que Está se Desdobrando nos 

EUA 
89. Amoral A Ausência de Moralidade na Nova Ordem Mundial 

90. Alegria Experimentando a Alegria da Salvação no Meio de um 
Sistema Mundial Satânico 

91. Vacinas-Infantis-1 Conectando os Eventos Adversos na Saúde 
com as Vacinas Infantis 

92. NOM-China A Nova Ordem Mundial e a Perseguição aos 

Cristãos na China 
93. Cosmologia-4 A Cosmologia Bíblica e a Pressão Para Que o 

Assunto Não Seja Discutido nas Igrejas 
94. Congresso Por Que o Congresso Serve à Elite Luciferiana? 

95. Homo-2 Compreendendo a Homossexualidade: Uma Carta 
Aberta aos Cristãos 

96. Homo-1 O Que a Bíblia Ensina Sobre a Homossexualidade 
97. Transgenero-17 A Guerra da Cabala Ímpia Que Serve a 

Satanás Contra as Mulheres 

98. Testemunhas A Missão das Duas Testemunhas no Livro do 
Apocalipse 

99. Ardilosas Palavras Ardilosas e a Arte de Mentir Para a 
Humanidade 

100. CensuraIminente Censura Severa na Internet Está Agora 
Iminente 

101. Proibida Proibição da Bíblia Pendente na Irlanda e na Califórnia 
102. Cosmologia-3 A Cosmologia Bíblica e a Censura do Assunto 

nas Igrejas 

103. Referendo Uma Aliança Iminente com a Morte? — O Referendo 
Sobre o Aborto na Irlanda 

104. Transgenero-16 Dezoito Escritoras Que Eram Falsas Mulheres 
e suas Fábulas Pseudofemininas 

105. Dominionismo Dominionismo: A Ideia Vã Que a Igreja Pode 
Implantar o Reino de Cristo 

106. Estrela A Estrela de Ísis Sobre a Grã-Bretanha 
107. Colégio Os Estranhos Círculos de Baal em Torno de um Colégio 

Batista Americano 

108. Círculos Os Círculos Concêntricos de Baal na Rede Continental 
de Obeliscos 

109. Obeliscos A Blasfêmia Representada pelos Obeliscos 
110. Pensamento A Técnica de Controle Mental Conhecida como 

Pensamento Mágico 
111. Nasa As Fotos Fraudulentas da NASA do 'Nascer da Terra' 

Visto do Espaço 
112. Terra O Reino de Cristo Não É um Minúsculo Grão de Areia na 

Vastidão do Espaço 
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113. Deusa-2 O Vínculo Entre a Adoração à Deusa, a Feitiçaria e a 

Prática do Aborto 
114. Transgenero-15 A Corrupção da Adoração Cristã por 

Andróginos Ardilosos 
115. Transgenero-14 A Abolição do Gênero e a Vindoura 

Perseguição aos Cristãos 
116. Holocausto Queimadura em Lugar de Formosura: Uma Visão 

Bíblica do Holocausto 
117. Transgenero-13 Transgêneros Homem-para-Mulher na Câmara 

dos Representantes dos EUA 

118. Transgenero-12 Falsas Mulheres como Presidentes-Executivas 
de Grandes Empresas: A Guerra Contra as Mulheres Naturais 

Continua 
119. Jerusalém A Cidade Santa: O Senhor Deus Escolheu Jerusalém 

para Seu Filho 
120. N2564 Poderá o Presidente Trump Ser Forçado a Implementar 

a Lei Marcial Durante uma Guerra Contra a Coreia do Norte? 
121. NovaBússola A Nova Bússola Moral: Quando os Governos 

Decidem Quem Vai Viver e Quem Deve Morrer 

122. MalignoDetesta Por Que o Maligno Detesta o Arrebatamento 
Pré-Tribulação? 

123. SólidasProvas Não se Perturbe Mais: Sólidas Provas nas 
Escrituras Que o Arrebatamento Antecederá a Tribulação 

124. MúsicaTox Música Tóxica ou Verdadeira Adoração Cristã? 
125. Torre A Torre em Chamas — Um Evento Planejado 

126. Guerra Uma Guerra Para Tentar Destruir os Santos do 
Altíssimo 

127. Transgenero-11 Observações Sobre a Característica do 

Pescoço Alongado nos Transgêneros Homem-Para-Mulher 
128. Transgenero-10 Hipnose Total e a Implementação da Agenda 

dos Transgêneros/Andróginos 
129. Transgenero-9 O Paradigma de Beleza 'Feminina' na Nova 

Ordem Mundial 
130. Transgenero-8 A Maligna Agenda Transgênero Está Solapando 

o Fulcro Espiritual da Sociedade Ocidental 
131. Jejum O Jejum: Maior Pressão na Oração 
132. Enoque O Livro de Enoque É uma Perigosa Armadilha 

Demoníaca 
133. Aquenaton Os Fatos em Torno do Faraó Aquenáton São uma 

Fabricação Para Solapar os Fundamentos Bíblicos do Monoteísmo 
134. Transgenero-7 Políticos Transgêneros: A Guerra Contra as 

Mulheres Naturais Continua 
135. Transgenero-6 A Guerra dos Illuminati Contra as Mulheres 

Naturais 
136. Eugenia Eugenia, Híbridos e o Labirinto dos Illuminati 
137. Chamada Uma Chamada Final para Despertar 
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138. Nepotismo Os Pecados dos Pais, Nepotismo e Apostasia nas 

Igrejas 
139. Transgenero-5 Um Ataque Judicial Contra o Sistema de 

Valores Morais Judaico-Cristão 
140. DecimoSegundo O Décimo Segundo Apóstolo e Nossa Terra 

Estacionária 
141. FalsaCiencia As Oposições da Falsamente Chamada Ciência: 

Teorias Fraudulentas Usadas Para Enganar a Humanidade 
142. Transgenero-4 Androginia, a Realeza Europeia e a Guerra 

Contra o Gênero 

143. Domingo O Domingo e o Sábado: O Que os Cristãos Precisam 
Saber 

144. Resol2334 A Resolução 2334 do Conselho de Segurança da 
ONU e a Traição a Israel 

145. Dinossauros A Arte do Engodo: Por Que os Dinossauros São 
uma Fraude 

146. SinalJonas O Sinal de Jonas: Três Dias e Três Noites 
147. Genes Os Avanços Revolucionários na Engenharia Genética 

São um Sinal do Fim dos Tempos 

148. CincoCoisas Cinco Coisas Que Você Precisa Saber Sobre a 
Oração Contemplativa 

149. Perseguida Lembrando-se da Igreja Perseguida e da Nossa 
Necessidade de Orar 

150. Vacinas Uma Conversa Franca Sobre as Vacinas 
151. Saúde Saúde e Bem-Estar — Recomendações Sob uma 

Perspectiva Bíblica Para uma Vida Melhor 
152. Transgenero-3 O Movimento Feminista Tem Como Ícones de 

Liderança Transgêneros Homem-para-Mulher Que Odeiam as 

Mulheres Naturais 
153. Aborto A Maldição do Aborto: Por Que a Elite Que Adora Baal 

Quer Matar Nossas Crianças? 
154. Transgenero-2 Transgenerismo, Pharmakeia e Feitiçaria: 

Farinha do Mesmo Saco 
155. CERN O Acelerador de Partículas do CERN, a Torre de Babel e 

a Abertura do Poço do Abismo 
156. Transgenero-1 A Maligna Agenda Transgênero e Seu Vínculo 

com a Nova Ordem Mundial 

157. MCC-2 A Música Cristã Contemporânea, Hillsong e o Ataque 
Organizado à Verdadeira Adoração Cristã 

158. Agenda2030ONU A Agenda 2030: Uma Receita para o 
Socialismo Mundial Sob a Supervisão da ONU 

159. Meditação Meditação: Um Caminho para o Bem-Estar ou Porta 
de Entrada para o Ocultismo? 

160. Bailey A Mãe do Movimento de Nova Era e Seus Planos de 
'Revitalizar' o Cristianismo 

161. Cosmologia-2 A Cosmologia Bíblica, Conforme o Senhor, em 

Sua Misericórdia, nos Revelou 
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162. Crise O Solstício de Verão, as Fogueiras no Dia de São João, o 

Jogo de Computador Shattered Union e a Crise Financeira 
Internacional 

163. FalsaRealidade Como o Maligno Criou a Falsa Realidade 
Alternativa 

164. CéuAzul A Tenda em Que Todos Nós Habitamos: A Razão Por 
Que o Céu é Azul 

165. TerraPlana O Exército dos Céus e Nossa Terra Plana e 
Estacionária 

166. Hinduísmo Uma Viagem à Índia — Para Aprender a Verdade 

Sobre o Hinduísmo e Yôga 
167. Reiki Reiki, Ocultismo e os Ataques Psíquicos 

168. NRA A Nova Reforma Apostólica É uma Seita Pseudocristã 
169. Nicolaitas Cristo Odeia as Obras dos Nicolaítas — A Crise Atual 

nas Igrejas 
170. Glossolalia Falar em Línguas Hoje — Por Que a Prática 

Moderna Não Tem Base Bíblica e É Potencialmente Prejudicial? 
171. Segurança Duas Vulnerabilidades Potencialmente Fatais: O 

Sistema Financeiro Internacional e a Rede de Transmissão Elétrica 

172. MCC-1 Como a Música Cristã Contemporânea Solapa e Destrói 
a Verdadeira Adoração Cristã 

173. Yôga Hatha Yôga, a Serpente Enrolada e os Cristãos sem 
Discernimento 

174. Armas As Duas Principais Armas do Cristão e Como Satanás 
Está Trabalhando Furtivamente para Neutralizá-las 

175. Tabernaculo A Extraordinária Santidade de Deus — 
Compreendendo Cristo e Sua Igreja Por Meio do Tabernáculo e das 
Ofertas 

176. Distorção A Estação Espacial Internacional e a Distorção da 
Realidade 

177. Intervalo Os Erros Fatais na Teoria do Intervalo: Por Que a 
Terra e os Céus Têm Aproximadamente Seis Mil Anos de Idade? 

178. FC-12-2015 Calendário dos Eventos Globalistas em 2016 
179. Natal A Verdade Chocante Sobre o Natal 

180. FC-10-2015 O Parlamento das Religiões do Mundo — Um 
Relato Sobre o Encontro de 2015 

181. Vindas Cristo Veio Duas Vezes em Sua Primeira Vinda e Virá 

Duas Vezes em Sua Segunda Vinda — Alguns Fatos Sobre o 
Arrebatamento 

182. FC-9-2015 Visões de Unicidade 
183. LectioDivina Os Perigos de Lectio Divina e da Oração 

Contemplativa 
184. Agenda2030 O Papa Francisco e a Agenda 2030 da ONU 

185. Perseguicao A Vindoura Perseguição aos Cristãos 
186. Cosmologia-1 Cosmologia Bíblica x Realidade Alternativa 

Satânica 
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187. FC-7-2015 A Influência do Yôga na Transformação da Cultura 

Ocidental 
188. Passo Um Passo Sinistro Rumo a um Governo e a uma Religião 

Mundiais 
189. N2551 Se o Acordo Nuclear com o Irã Permitir Que o País 

Desenvolva Futuramente Suas Próprias Armas Nucleares, Isto 
Significa que o Irã as Usará Contra Seus Vizinhos? 

190. N2549 Suprema Corte dos EUA Legaliza o Casamento Entre 
Pessoas do Mesmo Sexo e Faz o País Cruzar a Pavorosa Linha do 
Julgamento de Sodoma e Gomorra 

191. N2550 Uma Incrível Profecia do Fim dos Tempos Está se 
Cumprindo em Israel! 

192. Estranhos Sinais Estranhos, João Batista e a Nova Ordem 
Mundial 

193. Implosão A Vindoura Implosão do Sistema Financeiro 
Internacional 

194. AgendaHumanista A Agenda Humanista Global e seu Vínculo 
com o Referendo na Irlanda Sobre o Casamento Entre Pessoas do 
Mesmo Sexo 

195. Oscar A Entrega do Prêmio Oscar é a Reencenação de um 
Antigo Festival Egípcio Dedicado a uma Divindade Solar 

196. FC-5-2015 Fortalecer a Máquina do Governo Mundial: A Era da 
Política Espiritual Global 

197. FC-3-2015 Os Festivais Transformacionais / A Crença nas 
Fadas 

198. N2546 Treinando as Tropas para o Tempo em Que a Lei 
Marcial Será Imposta em Todo o País 

199. Dividir Os Planos Globalistas de Dividir os EUA e de Redefinir 

Todo o Mapa Político do Oriente Médio 
200. Israel-4 Israel e o Crescimento do Antissemitismo "Cristão" — 

Parte 4: Uma Denominação Cristã se Posiciona Contra Israel 
201. Israel-3 Israel e o Crescimento do Antissemitismo "Cristão" — 

Parte 3: O Cristo Pré-Encarnado 
202. Israel-2 Israel e o Crescimento do Antissemitismo "Cristão" — 

Parte 2: Jerusalém, a Cidade Santa de Deus 
203. Israel-1 Israel e o Crescimento do Antissemitismo "Cristão" — 

Parte 1: Qual É a Vontade de Deus para Israel? 

204. FC-2-2015 O Círculo dos Deuses 
205. N2544 Os Tentáculos do Irã Estão se Estendendo Por Todo o 

Oriente Médio, Perturbando o Equilíbrio de Poder 
206. Engodo O Engodo dos ETs Está Tomando Forma Rapidamente 

207. Hollywood Feitiçaria e Satanismo em Hollywood 
208. Termos Compreendendo a Salvação: Uma Definição dos 

Termos-Chaves na Mensagem do Evangelho 
209. BEMA O Tribunal de Cristo — Como Você Responderá ao Que 

Jesus Cristo Vai Lhe Perguntar? 
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210. CRISLA-2 O Crislã É uma Cilada Mortal para os Cristãos 

Incautos — Parte 2 
211. CRISLA-1 O Crislã É uma Cilada Mortal para os Cristãos 

Incautos — Parte 1 
212. N2539 O Papel da Imprensa na Fase de Transição para a Nova 

Ordem Mundial 
213. FC-12-2014 Calendário dos Eventos Globalistas em 2015 

214. N2541 A Crise Econômica na Rússia Acelera a Formação da 
União Eurasiana 

215. N2540 A Derrubada da Monarquia Saudita — Desestabilização 

de Acordo com a Estratégia do Novo Mapa do Pentágono 
216. FC-11-2014b As Raízes e Frutos da Teoria da Evolução — Uma 

Resposta Cristã 
217. FC-11-2014a O Universalismo Emergente 

218. FC-10-2014 As Religiões Unidas para uma Nova Ordem Global 
219. SRN-7-2014b A Meditação com Mantras: Uma Prática Perigosa 

e Enganosa 
220. SRN-7-2014 A Influência Contaminante do Contato com os 

Espíritos 

221. SRN-6-2014 Fantasmas, Assombrações e Aparições — Parte 2: 
O Fenômeno da Resistência e a Condenação de Deus ao Ocultismo 

222. SRN-4-2014 Fantasmas, Assombrações e Aparições — Parte 1: 
O Ocultismo e os Fenômenos Paranormais 

223. FC-9-2014 Não Tão Rápido com o 'Não Julgueis' — Um 
Chamado para o Julgamento Justo 

224. N2537 Criador do Sistema Público de Saúde ObamaCare 
Revela Que o Verdadeiro Objetivo É Matar as Pessoas aos 75 Anos 
de Idade 

225. N2538 A Estratégia da 'Guerra Silenciosa' Contra os Povos 
Islâmicos Está Produzindo o Fruto Maligno Previsto 

226. FC-8-2014 Rumo a uma Nova Civilização 
227. Futuro-5 O Futuro Está Chamando — Parte 5: Uma Ideia Para 

a Qual o Tempo Chegou 
228. FC-7-2014 Investigando a Cosmovisão do Humanismo Secular 

229. FC-6-2014 A Cosmovisão Judaico-Cristã e a Economia 
230. FC-5-2014 A Moldagem das Mentes: Educação para o Ativismo 

Global 

231. N2532 O Vegetarianismo Será o Regime Alimentar Obrigatório 
Após o Estabelecimento da Nova Ordem Mundial 

232. Imuno Proteger o Sistema Imunológico da Nação: Uma 
Argumentação Conservadora Contra o Casamento Entre Pessoas do 

Mesmo Sexo 
233. N2527 A Crise na Ucrânia Poderá Ser o Estopim para a 

Terceira Guerra Mundial? 
234. FC-3-2014 Guerras e Rumores de Guerras: A Ucrânia em 

Ponto de Ebulição 

https://www.espada.eti.br/crisla-2.asp
https://www.espada.eti.br/crisla-1.asp
https://www.espada.eti.br/n2539.asp
https://www.espada.eti.br/fc-12-2014.asp
https://www.espada.eti.br/n2541.asp
https://www.espada.eti.br/n2540.asp
https://www.espada.eti.br/fc-11-2014b.asp
https://www.espada.eti.br/fc-11-2014a.asp
https://www.espada.eti.br/fc-10-2014.asp
https://www.espada.eti.br/srn-4-2014b.asp
https://www.espada.eti.br/srn-7-2014.asp
https://www.espada.eti.br/srn-6-2014.asp
https://www.espada.eti.br/srn-4-2014.asp
https://www.espada.eti.br/fc-9-2014.asp
https://www.espada.eti.br/n2537.asp
https://www.espada.eti.br/n2538.asp
https://www.espada.eti.br/fc-8-2014.asp
https://www.espada.eti.br/futuro-5.asp
https://www.espada.eti.br/fc-7-2014.asp
https://www.espada.eti.br/fc-6-2014.asp
https://www.espada.eti.br/fc-5-2014.asp
https://www.espada.eti.br/n2532.asp
https://www.espada.eti.br/imuno.asp
https://www.espada.eti.br/n2527.asp
https://www.espada.eti.br/fc-3-2014.asp


303 

 

   
 

235. FC-1-2014 Uma Crítica Cristã: O Transumanismo Religioso 

Considerado e Comparado 
236. Pos-Modernista Satanás, o Primeiro Pós-Modernista 

237. Operação O Risco de Sofrer a Operação do Erro para Crer na 
Mentira 

238. Icabode Icabode — Teria Deus Já Escrito Esta Palavra nos 
Umbrais das Portas da Maioria das Igrejas? 

239. Dólar O Vindouro Ajuste do Dólar Americano — A Elite 
Globalista Pode Já Ter Definido uma Data 

240. FC-12-2013 Calendário de Eventos Globalistas em 2014 

241. N2521 Alerta Profético! Súbitos e Significativos Avanços na 
Reorganização de Todas as Nações em Dez Blocos Regionais 

242. FC-10-2013 Politizando a Eco-Espiritualidade: O Chamado 
para a Interdependência 

243. Mortos A Comunicação com os Mortos: Novos Livros Voltados 
para o Público Cristão Introduzem uma Prática Que É Abominável 

aos Olhos de Deus 
244. SRN-5-2013 Evitando os Perigos do Yôga (Ioga), do 

Misticismo, da Nova Era e do Ocultismo — Parte 2 

245. SRN-4-2013 Evitando os Perigos do Yôga (Ioga), do 
Misticismo, da Nova Era e do Ocultismo — Parte 1 

246. N2516 O Bloco ASEAN Está Oficialmente em Formação, com 
Prazo Previsto para a Integração em Dezembro de 2015 

247. FC-9-2013 Celebrações para a Transformação: Os Festivais 
Alternativos de Arte, Cultura e Espiritualidade — Parte 2 

248. Jeremias Colapso Iminente: O Que o Profeta Jeremias Disse 
Sobre o Reino de Judá Aplica-se Igualmente à Nossa Sociedade Hoje 

249. N2514 Compreensão Profética para o Fim dos Tempos: a 

Influência dos EUA na Região do Oriente Médio Deverá Cair e a da 
Rússia Subir 

250. FC-8-2013 Celebrações para a Transformação: Os Festivais 
Alternativos de Arte, Cultura e Espiritualidade — Parte 1 

251. FC-6-2013 Uma Nova Espiritualidade para uma Nova 
Humanidade: Reflexões Sobre o Congresso Internacional Futuro 

Global 2045 
252. N2511 A Agenda da Redução Populacional por Meio da 

Contaminação dos Alimentos, da Água, do Ar e das Vacinas 

253. N2512 O Egito Caminha para o Abismo do seu Julgamento 
Profético no Fim dos Tempos 

254. Wagner Wagner, Siegfried, Marx e a Nova Ordem Mundial 
255. N2505 A China Obtém Tecnologia Militar de Ponta (Via 

Espionagem e Roubo Cibernético), Adota Posição de Confronto com 
o Japão e É a Principal Apoiadora da Coreia do Norte 

256. N2508 O Profundo Significado das Revelações Sobre o Nível de 
Vigilância da NSA Sobre as Comunicações Telefônicas e a Internet 

257. QuebraCab O Quebra-Cabeça dos Globalistas Está Tomando 

Forma Rapidamente 
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258. FC-5-2013B A Nova Economia Verde, Tecnocracia, 

Transumanismo e a Ascensão da Ditadura Científica / Construindo a 
Cidade do Homem 

259. FC-5-2013A A Tolerância como uma Ferramenta para a 
Transformação Social / O Espírito do Tempo 

260. N2503 Um Grande Avanço Profético 
261. Exterior A Exteriorização da Hierarquia: o Plano de Satanás 

para o Fim dos Tempos e Como Está Sendo Implementado 
262. Direito Prova do Direito Legal e Moral de Israel Existir como 

um Estado Soberano 

263. Substituição A Teologia da Substituição Rejeita e Perverte o 
Propósito Profético de Deus para Israel 

264. Salmo83 O Salmo 83 e a Futura Onda de Ataques Contra 
Israel 

265. Israel1948 Como a Bíblia Predisse, em Duas Passagens 
Diferentes, o Ano de Fundação do Estado de Israel (1948) 

266. Arrebatamento Compreendendo o Arrebatamento a Partir de 
uma Perspectiva Estritamente Bíblica 

267. FC-2-2013 A Gênese de uma Cosmovisão 

268. N2496 O Papa Francisco é o Primeiro Papa Jesuíta na História 
— As Implicações São Enormes! 

269. N2497 Dez Anos Após a Guerra no Iraque, a Mídia de Massa 
Finalmente Admite Que a Invasão Foi Ordenada com Base em 

Mentiras, Distorções e Exageros e Que Resultou em um Imenso 
Fracasso 

270. Pirâmide A Pirâmide de Mentiras: Como uma Alcateia de Lobos 
Está Atacando e Destruindo o Cristianismo Bíblico 

271. Barba O Significado Bíblico e Histórico da Barba 

272. FC-1-2013 Antevendo a Agenda 21: Um Arcabouço para a 
Governança Global 

273. N2491 A Invasão em Escala Total da África Visa Reduzir o 'Vão 
Não-Integrado' do Mundo 

274. N2489 A Terceira Guerra Mundial: o Maior Pino de Trava da 
História 

275. N2488 Uma Sanguinária Obsessão Ocultista com o Número 33 
276. FC-12-2012 Calendário de Eventos Globalistas em 2013 
277. Warrenismo O Warrenismo e a Falsa Teologia do Livro Uma 

Igreja com Propósitos — Por Que Você Precisa se Acautelar 
278. Línguas Falar em Línguas Hoje — Uma Prática Sem Base 

Bíblica e Potencialmente Perigosa para sua Vida Espiritual 
279. Sintomas Como Saber Quando a Igreja Emergente Mostra 

Sinais de Emergir em sua Igreja? 
280. FC-11-2012 A Caminhada no Labirinto: Uma Jornada Para 

Alcançar o Conhecimento e a Autorrealização? 
281. N2485 Será Este o Tempo Para a Destruição do Domo da 

Rocha Islâmico em Jerusalém? 
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282. N2482 A Paranoia do Paquistão o Levará a uma Guerra 

Nuclear Com a Índia? 
283. FC-9-2012 Investigando a Maçonaria — Parte 1: A Questão da 

Religião 
284. N2481 A Importância de os Cristãos Andarem em Retidão 

Neste Tempo de Depravação e Rebelião à Palavra de Deus 
285. CiênciaSobre A Ciência e o Sobrenatural 

286. Terceira Fabricando a Terceira Guerra Mundial 
287. N2479 Reconhecendo o Rígido Poder Global Que Domina e 

Controla os Principais Partidos Políticos 

288. FC-8-2012 Educação para um Novo Mundo — Engenharia 
Social para a Transformação Global 

289. ErroPentecostal O Grande Erro Pentecostal-Carismático: As 
Escrituras Não Autorizam Que Orações Sejam Dirigidas ao Espírito 

Santo 
290. N2474 As Eleições Presidenciais de 2012 nos EUA: O Dilema 

de Escolher o Candidato Que Represente o Mal Menor 
291. N2476 A Indústria da Morte Está Crescendo e se 

Transformando em um Flagelo Global 

292. Anomalias Anomalias na História: A Segunda Guerra Mundial 
— Como a Elite Globalista Controlou Ambos os Lados 

293. Emergente O Movimento da Igreja Emergente É uma 
Corrupção do Cristianismo Bíblico 

294. FC-4-2012 O Transumanismo e Suas Implicações Religiosas, 
Políticas e Sociais 

295. FC-6-2012 Uma Análise da Agenda do Controle Demográfico 
296. Monarquia Maçonaria e a Monarquia Britânica 
297. FC-5-2012 Agenda 21: O Plano da ONU Para Que Você Tenha 

uma "Comunidade Sustentável" 
298. NovaEra-1 Dezoito Mentiras da Nova Era — Um Ataque Oculto 

ao Cristianismo 
299. NovaEra-2 O Movimento de Nova Era Tem Como Propósito 

Destruir o Cristianismo Bíblico 
300. Rastros Os Rastros Químicos — Evidências Claras de uma 

Conspiração 
301. FC-3-2012 Não Podemos Todos Compartilhar uma Mesma 

Religião? / Os Embaixadores da Boa Vontade da ONU: A Face 

Sorridente da Globalização 
302. Evolucao Quando a Ciência e a Magia se Combinam: A Fraude 

Gigantesca Conhecida como Teoria da Evolução 
303. Mentalidade Compreendendo a Mentalidade dos Illuminati — 

Como Pensam os Membros da Elite Global? 
304. Sinais Contagem Regressiva: Trinta Sinais Inegáveis Que 

Indicam Que Estamos no Fim dos Tempos 
305. Provas Provas de uma Conspiração — Globalistas Falam 

Abertamente Sobre Seus Planos Mortais 
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306. Mestres Os Mestres do Dinheiro — O Que Está Por Trás da 

Crise Global da Dívida? 
307. Vindouro O Vindouro Governo Mundial 

308. Fundações Criando uma Nova Sociedade: Os Agentes de 
Transformação e Traficantes de Influência 

309. Vigilância A Guerra Pelo Controle Total: Planejando a 
Sociedade de Vigilância Máxima do "Grande Irmão" 

310. Índia A Índia Implementa Programa de Identificação 
Biométrica para Toda sua População de 1,2 Bilhão de Habitantes 

311. N2463 Algumas Igrejas Estão Cooperando com as Campanhas 

de Vacinação do Governo, Incentivando seus Membros a Serem 
Vacinados, Antes ou Depois do Serviço Religioso! 

312. N2466 O Terrorismo Urbano é a Etapa Final para a 
Implantação da Nova Ordem Mundial 

313. Vazio O Berço Vazio 
314. N2465 Uma Conspiração Humana e Sobrenatural Guia o 

Avanço Rumo à Nova Ordem Mundial 
315. Fabianos A Sociedade Fabiana e Seus Membros Atuantes no 

Passado e no Presente 

316. Socialismo O Triste Caminho Até o Socialismo: O Que 
Acontece Quando a Propriedade Privada Deixa de Ser um Direito 

317. Vampiros As Soluções Econômicas dos Vampiros 
318. José O Princípio de José e a Crise Econômica 

319. Eventos2012 Calendário de Eventos Globalistas em 2012 
320. Onda-2 Dirigindo a Onda da Transformação Global — Parte 2: 

A Ordem Europeia — Cronologia do Superestado Europeu 
321. Onda-1 Dirigindo a Onda da Transformação Global — Parte 1 
322. Armando-2 Armando a Comunidade Internacional — Parte 2: A 

Guerra Fria, de 1945 a 1959 
323. Armando-1 Armando a Comunidade Internacional — Parte 1: 

De 1900 a 1945 
324. Plural Prometo... Ser Politicamente Correto — A Grande 

Comissão e o Pluralismo Religioso 
325. Dores É Este o Início das Dores? 

326. Gaia Venerando Gaia: O Dia da Terra e a Transformação Total 
327. UNEP O Culto ao Verde: O Programa Ambiental das Nações 

Unidas (UNEP) e a Nova Ética Global 

328. Transumanismo As Experiências Secretas Envolvendo o 
Transumanismo Poderão Desencadear os Eventos Relacionados com 

o Fim dos Tempos? 
329. Tecnocracia-3 Planejando um Novo Mundo - Parte 3: 

Tecnocracia e Transumanismo: Olhando Para o Passado Para Ver 
Como Será Nosso Futuro Tecnológico 

330. Tecnocracia-2 Planejando um Novo Mundo - Parte 2: O Grande 
Scott e o Aparecimento dos Técnicos Soviéticos 

331. Tecnocracia-1 Planejando um Novo Mundo - Parte 1: 

Tecnocracia e Transformação 
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332. Espiritualização A Espiritualização da Ciência, da Tecnologia e 

da Educação na Sociedade de um Mundo Unificado 
333. Marxcultural O Marxismo Cultural e a Destruição da Linguagem 

334. Mental O Controle Mental das Massas 
335. Mentira O Homem como um Deus: Vivenciando a Primeira 

Mentira 
336. N2446 O Paquistão Parece Disposto a Abandonar a Posição 

Pró-Ocidente e se Reaproximar da China 
337. N2447 A Base Industrial do Japão e a Região Central dos EUA 

Estão Sob Ataque e Sendo Devastados por Tornados, Terremotos e 

Inundações Sem Precedentes 
338. FuturoComum Construindo um Futuro Comum: Torcendo a Fé, 

a Economia e as Finanças em uma Nova Ordem Global 
339. Moeda Uma Moeda Única Para um Mundo Unificado 

340. Tibetano O Ocultismo do Budismo Tibetano e Seu Vínculo com 
a Governança Global 

341. Cúpula Unindo as Religiões Para Obter a Transformação 
Global: A Cúpula Mundial de Líderes Religiosos do G8 

342. Agenda Desvendando a Agenda Interfé Global 

343. Interfé A Criação de uma Versão Religiosa da Organização das 
Nações Unidas 

344. Bahaí A Fé Bahá'í: Ligando a Política e a Religião na Busca pela 
Unificação Global 

345. Manipulação As Operações Psicológicas e a Manipulação das 
Massas — Um Guia Básico Sobre a Propaganda Global 

346. Universal Compreendendo o Universalismo Religioso 
347. Federal Definindo a Agenda Internacional — Compreendendo o 

Quadro Grande: O Movimento Federalista Mundial 

348. Tecnodeuses-2 O Aparecimento dos Tecnodeuses — Parte 2: 
Manifestações Atuais da Religião Mais Influente do Mundo Ocidental: 

a Tecnocracia 
349. Tecnodeuses-1 O Aparecimento dos Tecnodeuses — Parte 1: A 

Fusão do Transumanismo com a Espiritualidade 
350. Dialética Enganados Pelo Processo Dialético do Consenso 

351. Deusa A Ascensão da Deusa e da Espiritualidade Feminista 
352. NovaEra Dissecando o Movimento de Nova Era 
353. Unesco Educação e Doutrinação: A UNESCO e as Sete Lições 

Complexas 
354. Cosmovisão Compreendendo as Seis Cosmovisões Dominantes 

no Mundo 
355. Sonhos Sonhos Utópicos Sanguinários: A Nova Era, o 

Comunismo e o Nazismo 
356. Kundalini A Energia da Kundalini (o Poder da Serpente): 

Fenômeno Ocultista do Yôga e das Religiões Orientais Está Entrando 
nas Igrejas Cristãs 

357. Enganacao Definindo a Enganação: O Que É o Yôga, o 

Misticismo, a Nova Era e o Ocultismo? 
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358. Turbulência O Caos no Oriente Médio: Lições a Aprender e o 

Que Esperar 
359. TaxaGlobal Pagando Pela Governança Global: A Futura 

Instituição de um Imposto Mundial 
360. FalsaRecup Como Falsificar uma Recuperação Econômica 

361. N2440 Por Que Grandes Cidades Desabitadas Estão Sendo 
Construídas na China? 

362. DB132 A Guerra Global Contra os Valores Cristãos — Parte 3: 
Inimigos e Falsos Amigos Fabricados pela Mídia 

363. Prisão A Grande Prisão Global Causada Pelas Dívidas 

364. DB132 O Cisne Negro: Sua Interpretação Ocultista e Sua 
Mensagem Sobre a Indústria de Espetáculos 

365. WikiLeaks WikiLeaks — Vazamentos São um Termo Doméstico 
366. Internacional A Força e o Alcance da Internacional Socialista 

367. Saude-NovaEra A Nova Iniciativa Saúde e Bem-Estar, da 
Igreja da Comunidade de Saddleback, Poderá Ter Profundas 

Repercussões Espirituais 
368. N2436 As Chamas da Guerra Estão Agora Encobrindo os Países 

Que Constituem as Supernações 7 e 8 

369. Consequencias As Consequências Econômicas da Nova Ordem 
Mundial 

370. MalaPior De Mal a Pior: A Economia Mundial Hoje e Amanhã 
371. Implosao A Implosão Econômica Coloca em Ação o Jogo de 

Acusações 
372. Cambial A Guerra Cambial: Uma Ameaça Econômica Artificial 

373. GovGlobalVat Lançando as Sementes do Governo Global: A 
Busca do Vaticano por uma Autoridade Política Mundial 

374. Cabala-6 A Cabala Secreta — Parte 6 

375. Cabala-5 A Cabala Secreta — Parte 5 
376. Cabala-4 A Cabala Secreta — Parte 4 

377. Cabala-3 A Cabala Secreta — Parte 3 
378. Cabala-2 A Cabala Secreta — Parte 2 

379. Cabala-1 A Cabala Secreta — Parte 1 
380. Falacia A Falácia da Justiça Social 

381. DB131 Guerra Global Contra os Valores Cristãos — Parte 2: 
Justiça Social e a Nova Moralidade 

382. N2424 Notícia Profética: Pela Primeira Vez, Metade da 

População Judaica em Israel Apoia a Reconstrução do Templo 
383. Carbono A Moeda do Carbono: Um Novo Início Para a 

Tecnocracia? 
384. RedeIntel A Rede Elétrica Inteligente — A Implementação da 

Tecnocracia? 
385. N2429 A Doutrina Hegeliana em Uso Constante nas Notícias 

Atuais: 'Conflito Controlado Produz Mudança Controlada' 
386. Anticristo "O Anticristo" — livro on-line 
387. Codex Codex Alimentarius — Controle Populacional Sob o 

Disfarce de Proteção ao Consumidor 
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388. FaseFinal O Colapso Econômico — A Fase Final 

389. N2411 Como Israel Poderá Iniciar a Terceira Guerra Mundial 
Se Atacar o Irã 

390. Idiotas2 A Sociedade Idiotizada — Parte 2: O Mercúrio nos 
Alimentos Industrializados e nas Vacinas 

391. Idiotas1 A Sociedade Idiotizada — Parte 1: Os Efeitos dos 
Medicamentos de Controle da Mente, dos Alimentos Transgênicos, 

do Flúor e do Aspartame 
392. N2420 Poderá o Vazamento de Petróleo no Golfo do México 

Ser Usado Para Forçar um Retorno à Vida Selvagem? 

393. Mídia As Teorias do Controle Mental e as Técnicas Utilizadas 
Pela Mídia de Massa 

394. Ouro O Aparecimento da Nova Corrida do Ouro 
395. Carneiros Os Carneiros Incautos: Sinais Que Podem Indicar 

Que Você Faz Parte do Grande Rebanho 
396. GovMundial Governo Mundial: Inconveniente, Desnecessário e 

Insano 
397. N2419 Advertência: As Nações Islâmicas Serão Aniquiladas Se 

Seus Líderes Persistirem em Planejar a Destruição de Israel 

398. N2418 Manobra Inteligente do Irã em Seu Acordo Para Trocar 
Urânio Enriquecido com a Turquia Lhe Dá uma Vantagem Tática 

Sobre o Ocidente 
399. Colapso2 A Queda de 1.000 Pontos no Índice Dow Jones em 

um Único Dia Sinaliza o Início do Colapso Econômico? 
400. N2416 Os Sete Principados do Reino das Trevas — Divisões 

Organizadas por Satanás para Colocar os Homens e Mulheres em 
Total Servidão Espiritual 

401. N2417 Nítida Redução do Apoio a Israel Está em Curso na 

Administração Obama 
402. Elites Aqui na Longa e Solene Escuridão: Um Exame do 

Elitismo Global 
403. DB130 A Guerra Global Contra os Valores Cristãos — Parte 1 

404. N2414 Tratado Histórico Para a Redução das Armas Nucleares 
É Assinado Entre EUA e Rússia — Mas a Realidade É Que o 

Armamento Nuclear Já Está Obsoleto 
405. Desinfo As Táticas da Desinformação: Os Métodos Usados para 

Mantê-lo na Escuridão 

406. N2407 Está Provado que o Aquecimento Global Não Passa de 
uma Grande Mentira 

407. N2410 Israel Está Colocando Mais Porções de Seu Território 
Sob o Controle da ONU, Usando o Truque dos "Sítios do Patrimônio 

Histórico e Cultural", da UNESCO 
408. Estadismo Estadismo — A Religião de Ninrode 

409. N1833B O Mundo Está em Chamas no "Vão dos Países Não-
Integrados" 

410. N2405 Abortos — Dezenas de Milhões de Bebês Nascituros 

Mortos Anualmente como Sacrifícios Humanos 
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411. N2403 Forte Terremoto Causa Devastação no Haiti — Possível 

Uso do Armamento HAARP? 
412. PNDH3 O PNDH-3 — Criação de uma Ditadura Marxista no 

Brasil? 
413. Avatar Avatar — Filme Pagão Promove a Adoração à Natureza 

414. N2377 O Anticristo Aparecerá no Cenário Internacional em 
11/12/2012 e Será Proclamado Messias do Mundo em 21/12/2012? 

415. N2399 Dezenas de Milhares Protestam em Todo o Mundo a 
Favor das Conferências do Clima em Copenhagen 

416. N2398 A Ênfase em Notícias Ruins na Mídia de Massa Tem o 

Objetivo Deliberado de Criar Desânimo e Insatisfação na População 
417. N2397 Retórica Alarmista a Respeito do Aquecimento Global 

Está Atingindo o Planejado Estágio Final da Imposição de uma 
Ditadura Global 

418. N2396 Poderá o Presidente Obama Anunciar em Breve Que os 
Óvnis São Reais e Que os Extraterrestres Têm Nossos Melhores 

Interesses em Vista? 
419. DB125 A Crescente Malignidade nos Desenhos e Jogos Infantis 
420. Pedras As Pedras-Guia da Geórgia 

421. N2391 Garota Infernal — Filme Ressuscita o Demônio-Vampiro 
Lílite Para Consumo Popular 

422. N2389 O Genocídio dos Povos Islâmicos no Oriente Médio — A 
Arma Utilizada É o Urânio Empobrecido! 

423. ACP A Agenda do Controle Populacional 
424. N2390 A Transição Para o Sistema Econômico Fascista — O 

Governo Ganhará a Autoridade Para Forçar Novas Fusões e Fechar 
Empresas Privadas 

425. P317 Crença e Arrependimento 

426. N2387 Você Está Preparado Para Ir Para a Cadeia? 
427. DB124 Da Liberdade da Família ao Controle Global — Parte 2 

428. N2385 Estrategistas Árabes Estão Usando a Preocupação do 
Ocidente com o Programa Nuclear Iraniano Como um Modo de 

Forçar Israel a Abrir Mão de Seu Arsenal Nuclear! 
429. Mandrake O Que É o Mecanismo Mandrake? 

430. N2383 O Mercado Financeiro em Wall Street Está Agora 
Montando e Vendendo "Planos de Morte"! 

431. P315 A Atitude do Homem em Relação a Deus 

432. Osteen Joel Osteen: A Nova Face do Evangelho da 
Prosperidade 

433. N2382 Genocídio Genético: A Aniquilação de Etnias Inteiras — 
O Futuro Profético do Mundo! 

434. N2381 Âncora e Comentarista da Fox News Teme Que o 
Presidente Obama Possa Assumir Poderes Ditatoriais da Noite Para o 

Dia 
435. P319 Preparado Para Ouvir o Sonido da Última Trombeta? 
436. P316 Um Tiro Diante da Proa 
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437. N2376 A Crise Provocada Pela Desconfiança Que Obama Não 

Seja um Cidadão Nato Poderá Levar a uma Convenção 
Constitucional? 

438. N2378 Barack Hussein Obama: O Presidente Americano Mais 
Amedrontador de Todos os Tempos 

439. N2375 O Sistema de Saúde Proposto Pelo Governo Obama É 
Socialismo Ditatorial 

440. CW-07 A Tiara Tripla do Vaticano: Igreja, Governo e País 
441. CW-06 As Concordatas Como Tratados Internacionais 
442. CW-05 Por Que Nem Todas São Chamadas de "Concordatas"? 

443. CW-04 Por Que É Necessário Cautela com o Acordo Entre a 
Santa Sé e o Brasil 

444. CW-03 Como Assinar uma Concordata Por Debaixo dos Panos 
445. CW-02 Doze Truques Para Conseguir a Aprovação de uma 

Concordata 
446. CW-01 O Que São as Concordatas? 

447. DB123 Da Liberdade da Família ao Controle Global — Parte 1 
448. N2373 As Constantes Ameaças Israelenses de Bombardear o 

Irã Estão Armando o Cenário Para o Cumprimento da Profetizada 

Invasão Liderada Pela Rússia (Ezequiel 38-39) 
449. P313 A Salvação Impossível 

450. N2352 São as Armas o Verdadeiro Inimigo? 
451. N2372 O Iraque Está Devastado Pela Radioatividade e a 

Contaminação Pelo Urânio Empobrecido Está Fazendo Vítimas Entre 
a População Civil 

452. N2370C O Controle Mental em Escala Global e o 
Arrebatamento da Igreja — Parte 3 de 3 

453. N2370B O Controle Mental em Escala Global e o 

Arrebatamento da Igreja — Parte 2 de 3 
454. N2370A O Controle Mental em Escala Global e o 

Arrebatamento da Igreja — Parte 1: As Transmissões da Televisão 
Digital (HDTV) e as Torres de Ondas Eletromagnéticas HAARP e 

GWEN 
455. P314 Onde Está Satanás? 

456. N2367 Como os Cristãos com Discernimento Devem Ler e 
Interpretar as Notícias Neste Período do Fim dos Tempos 

457. P312 Odiar os Judeus? 

458. N2366 Famoso Médico Abortista George Tiller É Assassinado 
459. N2363 Uma Única Profecia Sequencial Fornece um Meio de 

Sabermos o Tempo Aproximado em Que o Anticristo Aparecerá 
460. N2359 Fim da Discussão! O Símbolo Nacional de Israel Nunca 

Foi a Estrela de Seis Pontas (Também Chamada "Estrela de Davi" e 
"Selo de Salomão") 

461. N2364 O Ano em Que a Homossexualidade Será Colocada 
Totalmente em Evidência 

462. N2358 A Gripe Suína Provoca Alerta Mundial na Saúde Pública 

— Doença Poderá Ter Alcance Global 
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463. N2357 Relembrando o Holocausto na Alemanha Nazista — 

Parte 4: Estudando Adolf Hitler para Compreender o Vindouro 
Anticristo — A Mudança do Calendário 

464. N2356 Relembrando o Holocausto na Alemanha Nazista — 
Parte 3: Estudando Hitler Para Compreender o Vindouro Anticristo — 

A Ênfase na Doutrinação das Crianças 
465. N2355 Relembrando o Holocausto na Alemanha Nazista — 

Parte 2: Estudando Hitler Para Compreender o Vindouro Anticristo 
466. N2354 Relembrando o Holocausto na Alemanha Nazista — 

Parte 1: Lições Para o Nosso Tempo 

467. N2353 Advertência a Todos os Pastores de Igrejas com Status 
de Isenção Fiscal: O Governo Federal Está se Preparando Para 

Controlar Vocês e Suas Igrejas 
468. N2347 Novas Cartas do Jogo INWO Retratam Cenas de 

Importantes Eventos Atuais! 
469. Marx-Gramsci De Marx a Lênin, Stalin e Gramsci 

470. GovGlobal Seja Bem-Vindo à Governança Global 
471. DB118 Da Liberdade à Servidão — O Poder e Perversão das 

Leis 

472. P310 O Deus Desconhecido 
473. N1898 Por Que o Simbolismo do Anticristo É Mostrado de 

Forma Tão Proeminente no Filme A Paixão? 
474. Escarlate Escarlate e a Besta (Scarlet and the Beast) — 

Resumo do Conteúdo 
475. DB101 Enganados por um Falso Jesus: As "Verdades" 

Distorcidas de A Cabana e Um Curso em Milagres 
476. N2346 Nova Economia Fascista Requererá a Contratação de 

100.000 Fiscais 

477. N2302 A Cabana e o Fermento da Nova Era 
478. N2345 O Governo da Turquia Continua a se Mover Para a 

Órbita Iraniana Antiocidental 
479. N2344 Por Que Podemos Saber Que a Crise Econômica Atual 

Não Chegará aos Níveis da Grande Depressão 
480. N2343 "O Inferno na Terra" — Demônios Flagelando as 

Pessoas Durante a Grande Tribulação 
481. N2342 "Como nos Dias de Ló" — Expansão do Estilo de Vida 

Homossexual na Sociedade É Sinal Seguro Que a Segunda Vinda de 

Cristo Está Próxima 
482. Obama-Trilateral O Governo Obama: A Etapa Final do Jogo da 

Comissão Trilateral 
483. N2338 O Presidente Obama Busca Recomeçar Imediatamente 

o Processo de Criação do Estado Palestino 
484. DB115 Sorrindo Para o Socialismo e Escarnecendo da Bíblia 

485. N2337 Barack Obama Fica de Frente para o Obelisco de 
Washington Durante a Cerimônia de Posse 

486. N2336 Henry Kissinger Proclama Que Barack Obama Está 

Pronto Para Criar a Nova Ordem Mundial 
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487. N2327 Professor de Diplomacia Russo Prediz que os EUA se 

Dividirão em Seis Partes Devido ao Declínio Econômico e à 
Degradação Moral 

488. P307 A Maior Praga da História 
489. P308 O Braço da Carne 

490. DB107 Abraão Não Existiu? Moisés É um Mito? 
491. N2318 O Presidente Iraniano Ahmadinejad Identifica-se Como 

um Maçom! Outra Razão Por Que o Irã Não Será Invadido ou 
Atacado! 

492. N2324 Surpresa! Muitas das Políticas do Governo Obama 

Serão Idênticas às do Presidente Bush! 
493. N2332 A Profecia de Daniel 7:7-8 Está Sendo Cumprida nas 

Notícias do Dia-a-Dia — A Formação dos Dez Reinos (Blocos 
Econômicos) Está Agora Se Tornando Aparente 

494. N2331 O Fed Está Deliberadamente Desvalorizando o Dólar 
Americano — Ao Mesmo Tempo em Que Outros Bancos Centrais 

Estão Desvalorizando Suas Moedas! 
495. DB114 A Obsessão com Crepúsculo 
496. N2320 Será o Presidente Obama o Vindouro Anticristo? 

497. RC145 Marionetes do Papado: Construindo a Religião do 
Mundo Unificado 

498. N2325 O Armistício Que Encerrou a Primeira Guerra Mundial: 
A Maior Prova Que uma Conspiração Internacional Governa o Mundo 

Moderno 
499. N2321 Os "Alçapões Pega-Demônio" — Sinais Indicadores 

Seguros da Aproximação do Fim dos Tempos 
500. P306 Onde os Ladrões Minam e Roubam 
501. N2303 Altos Oficiais Planejam Ação Militar Assim Que Ocorrer 

o Colapso do Sistema Financeiro em Nova York 
502. N2319 "Homens Desmaiando de Terror, na Expectação das 

Coisas Que Sobrevirão ao Mundo" 
503. N2315 Teólogos "Cristãos" Estão Preparando as Pessoas para 

Aceitarem a Existência dos Extraterrestres! 
504. N2317 Golpe Financeiro Concluído: A Economia Americana 

Passará a Ser Fascista e Rigidamente Controlada 
505. Politica Por Que Não Voto em Candidatos Evangélicos 
506. P302 Prudência Cristã Diante da Política e do Poder 

507. Colapso O Colapso Financeiro Global — O Que Você Precisa 
Saber e Como se Precaver 

508. P303 Conhecendo o Preço de Tudo e o Valor de Nada 
509. P305 Mateus 24 e o Novo Templo Judaico 

510. N2312 Barack Hussein Obama — O Candidato a Presidente 
Mais "Progressista" e Anticristão na História Política dos EUA! 

511. N2313 Nova Temporada de Furacões no Caribe e no Golfo do 
México: As Provas de Controle do Clima e Guerra Climática São 
Abundantes 
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512. N2311 Rick Warren Está Levando os Cristãos Evangélicos Para 

a Religião Global Ecumênica 
513. N2306 É Possível Que Presidente Bush Receba o Prêmio Nobel 

da Paz de 2008? 
514. DB109 Os Jogos Olímpicos — Parte 2: O Sonho de um Mundo 

Unificado. Mas Como Ficam a Verdade e as Liberdades Individuais? 
515. DB108 Os Jogos Olímpicos — Parte 1: Quem Está Guiando a 

Visão? 
516. N2310 A Invasão Russa à Geórgia Tem o Propósito de Fazer 

uma Grande Advertência ao Ocidente 

517. P304 O Olho do Anticristo 
518. N2293 A Maçonaria Agora Reconhece Oficialmente o Olho Que 

Tudo Vê no Verso da Nota de Um Dólar! 
519. N2308 O Príncipe William Dá Dois Passos Enormes Para se 

Tornar o Futuro Cristo da Nova Era 
520. N2296 Instituições Internacionais e Globais Estão Sendo 

Propostas Como a Solução Para o Alto Preço do Petróleo 
521. N2305 Alegria Cristã Nestes Tempos Extremamente Difíceis, 

Trabalhosos e Perigosos 

522. N2300 O Preço do Petróleo nas Alturas — Manipulação Impede 
Que a Atuação da Lei de Mercado Provoque uma Redução 

523. N2304 Retórica Beligerante Contra o Irã Atinge Novo Patamar 
— Seria Apenas Outro Rumor de Guerra? 

524. P301 Ganância — A Ruína de uma Nação 
525. N2290 O Presidente Bush Ordenou a Invasão ao Iraque com 

Base no Conceito da Repetição Constante de uma Grande Mentira 
526. N2298 O Projeto de Retorno à Vida Selvagem Continua Ativo e 

Sendo Levado Adiante 

527. P300 Desculpas Esfarrapadas 
528. N2297 O Condicionamento e o Planejamento Para a Criação da 

União Norte-America Avançam em Velocidade Máxima! 
529. N2295 As Atuais Dificuldades Econômicas Estão Levando os 

Países Para Dentro do Sistema da Nova Ordem Mundial 
530. N2294 A Elevação Excessiva do Preço do Petróleo Ameaça um 

Objetivo Fundamental da Elite Globalista: A Criação de uma 
Economia Unificada 

531. N2289 A Tecnologia da Holografia Faz Avanço Significativo — 

Será Fundamental Para Colocar o Anticristo em Cena 
532. P299 O Quarto Homem na Cruz 

533. N2283 Se Barack Obama For Eleito Presidente dos EUA, Será 
Ele Assassinado? 

534. N2292 Cresce Rapidamente o Uso dos R.F.I.D. em Todo o 
Mundo 

535. N2290 Declarar Guerra à Energia e Provocar Mudança Total no 
Estilo de Vida 

536. N2288 Cristianismo sem Jesus Cristo?! 
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537. N2286 O Medo Dirige as Notícias Internacionais — Exatamente 

Como Predito na Profecia Bíblica 
538. P298 Doutrinas Bíblicas 

539. P297 Cansado de sua Vida? 
540. P181 Soberania e Senso Comum 

541. N2282 Fúria Implacável dos Palestinos e Outros Povos 
Islâmicos Contra Israel os Fará Passar Pelo Profetizado Julgamento 

de Deus 
542. N2287 Como um Maluco Como Adolf Hitler Conseguiu Tomar o 

Controle de um País Tão Civilizado Quanto a Alemanha e Exterminar 

Impiedosamente Milhões de Pessoas? 
543. N2285 Perigo nas Lojas de Brinquedos: Produtos Baseados em 

Feitiçaria Estão Sendo Oferecidos Para as Crianças 
544. P296 Os Catorze "Pecados Mortais do Catolicismo Romano 

545. P295 Livre Arbítrio 
546. P294 Mormonismo — A Seita das Pessoas Íntegras e Gentis 

547. N2278 A Entrada Triunfal de Jesus em Jerusalém no Domingo 
de Ramos — O Dia em Que Ele se Apresentou a Israel Como Seu 
Messias e Rei 

548. N2275 O Que Há de Tão Especial com 2012? Será o Ano do 
Aparecimento do Anticristo? 

549. Trilateral A Comissão Trilateral: Usurpando a Soberania das 
Nações 

550. P290 Cegueira 20/10 
551. N2272 As Repetidas Incursões do Exército Turco no Norte do 

Iraque Contam com a Bênção e Conhecimento Prévio do Presidente 
Bush! 

552. P293 A Loucura da Pregação 

553. P292 Perseguição Revisitada 
554. N2268 Nova Descoberta Científica Indica Que o Petróleo Não é 

um Combustível Fóssil e Que Provavelmente Estará Disponível Para 
Sempre e em Quantidade Ilimitada 

555. N2267 Barack Obama Tem Fortes Vínculos com os Illuminati 
— Iluminati Comunistas! 

556. DIVINDADE Um Estudo Sobre a Divindade de Jesus Cristo — 
Jesus é Deus 

557. P171 O Pecado do Anti-Semitismo Dentro da Igreja 

558. P291 Castigar ou Não Castigar? 
559. DB100 Mudança! Um Novo Mundo, Novos Caminhos, Uma 

Nova Mentalidade, Novos Deuses! 
560. N2263 O Premiê Britânico Gordon Brown Propõe Mudança 

Radical nas Instituições Globais — Salto de Paradigma Final Criará 
Poderosos Organismos Internacionais Governantes 

561. N2226 O Candidato Republicano Mitt Romney e o "Plano 
Mórmon Para a América" 

562. FED A Criatura da Ilha Jekyll — O Sistema da Reserva Federal 

563. DB099 A Ciência Mística em A Bússola de Ouro 
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564. DB098 A Bússola de Ouro — O Mundo de Cabeça Para Baixo 

de Philip Pullman 
565. P288 O Conceito de Sorte 

566. P289 O Engano do Pecado 
567. BIS O Sistema Financeiro Global — Parte 3: O Banco de 

Compensações Internacionais 
568. BIRD O Sistema Financeiro Global — Parte 2: O Banco Mundial 

569. FMI O Sistema Financeiro Global — Parte 1: O Fundo 
Monetário Internacional (FMI) 

570. P134 A Roupa Nova do Imperador 

571. P234 Uma Reclamação Que Nunca Ninguém Fez 
572. P284 Uma Explicação Bíblica Sobre o Inferno 

573. P199 A Paz de Deus Para Estes Tempos Difíceis 
574. P206 Quem É (Não Quem Foi) Jesus Cristo? 

575. P225 O Vazio no Coração Humano 
576. N2247 Em Meio a Toda a Controvérsia Sobre a Divisão de 

Jerusalém, o Plano Real Prevê a Unificação da Cidade 
577. P256 Creia e Seja Salvo 
578. N2245 Jerusalém É Agora a Pedra Pesada e o Copo de Tremor 

na Conferência de Paz em Novembro 
579. P275 Examinando-se Para Ver se Está na Fé 

580. P276 A Âncora da Alma 
581. P246 Paz e Tranqüilidade 

582. P192 Suicídio — Matar a Si Mesmo 
583. P188 A Assombrosa Cegueira da Sabedoria Humana 

584. P250 Boa Sorte — Um Termo Que os Cristãos Não Deveriam 
Usar 

585. P278 Entre a Cruz e a Espada 

586. P281 A Operação do Erro 
587. P282 Deus, Pecado e Salvação 

588. P286 Resistindo ao Governo 
589. N2239 Conseguirão Alguns Países Manter sua Prosperidade 

Econômica Durante a Tribulação? 
590. P285 O Paradoxo da Cruz 

591. N2238 A Criação do Estado Palestino Requer Primeiro o 
Fortalecimento da Posição do PM Olmert 

592. P287 O Ano Novo Judaico e o Arrebatamento da Igreja 

593. N2233 O Moderno Israel — A Cada 30 Anos, no Mês de 
Novembro — De 1917 a 2007 

594. N2232 A Surpreendente Ascensão da Rússia no Cenário 
Internacional — O Urso Parece Disposto a Lutar pela Supremacia — 

Parte 2 
595. N2231 A Surpreendente Ascensão da Rússia no Cenário 

Internacional — O Urso Parece Disposto a Lutar pela Supremacia — 
Parte 1 

596. N2227 Presidente Bush Recebe do Congresso Poderes 

Ditatoriais Ilimitados 
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597. N2224 Confirmado o Vínculo Tenebroso Entre Prescott Bush 

(Avô do Presidente George W. Bush) com o Partido Nazista Antes e 
Durante a Segunda Guerra Mundial 

598. N2223 Uma Vez Que a Estrela de Seis Pontas Tem Origem 
Pagã, Qual É o Verdadeiro Símbolo Bíblico Para Israel? 

599. N2219 Shimon Peres, o Novo Presidente de Israel, Choca a 
Nação ao Propor a Total Retirada Israelense da Judéia e de Samaria 

na Margem Ocidental do Rio Jordão, Para Que um Estado Palestino 
Possa Ser Criado! 

600. N2216 A Queda do Governo Pró-Ocidente do Líbano e a 

Pressão Para Que as Tropas da UNIFIL se Retirem do País Podem Já 
Ter Começado 

601. N2215 Falha Incrível da Inteligência — Centenas de Milhares 
de Arquivos e Dossiês Secretos da Autoridade Palestina Caem nas 

Mãos do Hamas 
602. N2214 13 de Junho de 2007 — O Dia em Todos os Três Pontos 

Sensíveis do Oriente Médio Explodiram — A Região Está Pegando 
Fogo 

603. N2213 Novo Mapa Proposto Pelo Pentágono Para o Oriente 

Médio Enfurece Aliados e Adversários na Região 
604. N2210 Os Illuminati Telegrafam Seus Golpes 

Novamente: Black Rain, o Novo Álbum do Chocante Roqueiro Ozzy 
Osbourne, É uma Clara Referência à Contaminação Pelo Urânio 

Exaurido 
605. P273 Caráter 

606. P280 Sabedoria Dada Por Deus Versus Conhecimento Humano 
607. N1676B A Verdadeira Face da Inquisição — Parte 2: Análise do 

Livro O Martelo das Feiticeiras (Malleus Maleficarum) 

608. N2207 Genocídio Global Para "Salvar" o Planeta Está Agora 
Sendo Proposto. Em Breve os Governos Adequarão Suas Políticas 

Oficiais a Essa Retórica 
609. N2203 Existiu Vida em Marte? Uma das Maiores Campanhas 

de Enganação da História Já Começou 
610. P270 São Literais as Chamas do Inferno? 

611. N2205 Sinais de Guerra Atingem Patamar Sem Precedentes 
em Todo o Oriente Médio — Estrategistas Islâmicos Acreditam Agora 
Que Seus Exércitos Possam Derrotar Israel 

612. P277 A Incerteza das Riquezas 
613. P274 Contentamento 

614. DB088 Brincando com a Morte — Aprendendo a Amar o Mal e 
a Desejar Insaciavelmente a Violência 

615. RC114 A Doutrina da Igreja Católica Romana Apresenta Seus 
Sacerdotes Como um Outro Cristo 

616. N2201 O Condicionamento Sobre o Aquecimento Global É 
Sério — Parece Que Estamos no Último Estágio de Propaganda 
Antes da Implementação Forçada do Protocolo de Kyoto 
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617. N2197 A Economia Mundial Está Sendo Levada Para o 

Planejado Modelo Fascista 
618. N2199 Todos os Sinais Apontam Para um Ataque ao Irã! Um 

Sinal Específico Serve de Alerta aos Analistas dos Serviços de 
Inteligência! 

619. N2198 A Turquia Está se Alinhando com a Rússia e o Irã, 
Formando o Cenário Requerido Para o Cumprimento da Profecia de 

Ezequiel 38-39 
620. P269 A Operação de Milagres 
621. DB084 Uma Nova Máscara Para um Antigo Segredo 

622. RTB-CP05 Reconstruindo a Torre de Babel: O Lado Obscuro da 
Igreja com Propósitos — Cap. 5: Sou Eu Líder do Meu Irmão? 

623. N2104 Revelação Surpreendente: Agora Sabemos Por que os 
Illuminati Telegrafam Seus Próximos Golpes, Retratando 

Exatamente os Desastres Planejados Para o Futuro 
624. N2191 A Cor Púrpura na Alvorada, no Entardecer, nas Nuvens 

e na Chuva Está Vindo Para Perto de Você! 
625. N2193 Cinco Grandes Crises Fabricadas Estão Sendo 

Constantemente Apresentadas Como Justificativas Para a Formação 

do Vindouro Governo Global 
626. DB085 Tumbas Falsas e Narrativas Gnósticas — Escarnecendo 

Daquilo Que É Mais Importante no Cristianismo 
627. N2192 A Operação do Erro — Usando os Princípios do Plano 

das Seis Etapas Para a Mudança do Comportamento, Novo 
Documentário de James Cameron (um Maçom do Grau 33) Afirma 

Que os Ossos de Jesus Foram Encontrados! 
628. KLENCK-3 O Que Há de Errado com a Igreja do Século 21? — 

Parte 3: Como Diaprax se Manifesta na Igreja 

629. KLENCK-2 O Que Há de Errado com a Igreja do Século 21? — 
Parte 2: Diaprax na Igreja 

630. KLENCK-1 O Que Há de Errado com a Igreja do Século 21? — 
Parte 1: Visão Geral 

631. N2190 Acordo Nuclear com a Coréia do Norte É Enganoso, Pois 
Prevê Desarmamento Apenas Temporário 

632. N2188 Matéria Recente de Notícias Revela o Provável Cenário 
Para a Planejada Confrontação Nuclear na Península Coreana 

633. N2186 Retórica do Aquecimento Global Pinta Quadro 

Catastrófico e Anuncia o Fim da Civilização Industrial 
634. P268 O Complexo de Elias: Solidão em Meio à Apostasia 

Reinante 
635. N2182 Promessas Preciosas de Deus Para as Horas Tenebrosas 

Por Vir nas Planejadas Guerras Regional e Mundial 
636. N2181 Nova Temporada da Série 24 Horas Mostra Cenário 

Caótico Provocado Por Terrorismo Islâmico nas Cidades e Condiciona 
a Audiência a Aceitar um Governo Ditatorial 

637. DIAPRAX Dialética e Práxis: Diaprax e o Fim dos Tempos 
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638. N2183 Permitirá a Rússia um Ataque Bem-Sucedido Contra as 

Instalações Nucleares do Irã? 
639. N2184 O Irã Está se Preparando Para uma Guerra Declarada, 

Fala em Guerra e Até Desafia os EUA a Cumprirem Suas Ameaças 
640. N2153 A Série Vanished — Teria uma Poderosa Sociedade 

Secreta Seqüestrado a Mulher do Senador? 
641. N2063 As Tempestades de Areia: Como a Contaminação Pelo 

Urânio Empobrecido Poderá Matar Populações Inteiras no Oriente 
Médio e na Ásia 

642. N2095 Eruditos Judeus e Cristãos Confirmam Que os 

Palestinos São os Descendentes Modernos da Casa de Esaú 
643. N2176 Desastre Militar Catastrófico no Iraque Parece Ser uma 

Possibilidade Real e Iminente Para as Forças de Ocupação 
644. N2177 Rede Estatal Iraniana de Comunicações Anuncia Que o 

Aparecimento do Imã Mahdi (o Messias Xiita) Está Próximo 
645. N2175 O NAFTA Como uma Supernação — Agitação no 

Mercado de Câmbio É Prelúdio Para o Abandono do Dólar Americano 
e Sua Substituição Pelo Amero! 

646. P267 A Partida de Xadrez Entre Deus e o Diabo 

647. N2174 Pelo Lado de Fora É uma Igreja Evangélica — Por 
Dentro Está Adornada com Símbolos Ocultistas 

648. N2173 O Príncipe Charles Lidera Campanha de Propaganda 
Sobre o Aquecimento Global, Usando a Linguagem Mais 

Amedrontadora Possível 
649. N2042 O Bíblico Apóstolo Pedro Versus o Pedro do Catolicismo 

Romano 
650. N2172 Estrategistas Islâmicos Acreditam Que Suas Forças 

Conseguiram Derrotar Israel no Líbano e os EUA no Iraque 

651. Crescimento Crescimento da Igreja e Salvação 
652. N2171 A Profecia de Isaías 13 Contra a Antiga Babilônia (o 

Iraque Atual) Já Está Praticamente Cumprida 
653. N2168 Presidentes Bush — Clinton — Bush — Clinton: Um 

Destino Secreto Planejado para os EUA? 
654. N2169 O Controle Mental por Meio das Ondas 

Eletromagnéticas HAARP Já Existe e Está Patenteado! 
655. DB079 A Enganação dos Propósitos em uma Escala Global 
656. N1668 Os Cavaleiros de Colombo — "O Braço Forte da Igreja 

Católica Romana" 
657. N2167 Escândalo Atinge Líder Cristão de Projeção — Mas 

Observe Como a Mídia se Delicia em Devorar Outro Pastor 
658. P266 Hipócritas na Igreja 

659. P265 Com Vergonha de Pertencer ao Gênero Humano 
660. P262 Vivendo com Medo de Perder a Salvação? 

661. N2165 A ONU Acusa Israel de Ter Utilizado Munições com 
Urânio Empobrecido e Enriquecido na Guerra do Lìbano — A Poucos 
Quilômetros da sua Fronteira Norte! 
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662. N2134 Uma Verdade Inconveniente — Análise das Premissas 

do Documentário Sobre o Aquecimento Global 
663. N2163 A Lei dos Tribunais Militares de 2006 — O Fim dos EUA 

Como a Terra das Liberdades e das Garantias Individuais 
664. DB077 Conspirações Reais — Parte 3: Subvertendo a Igreja 

Para Transformar o Mundo 
665. N2164 Uma Imensa Força de Ataque da Marinha dos EUA 

Posiciona-se na Costa Iraniana 
666. N2162 Israel Está Se Preparando Para Outra Guerra Iminente 
667. P264 O Suporte aos Missionários 

668. N2159 A Série Heroes Retrata Personagens Que São 
"Portadores" Incumbidos de Salvar a Humanidade Durante o Difícil 

Período de Transição Planetária e do Aparecimento do "Cristo" 
669. N2161 A Coréia do Norte Realiza Teste Nuclear Subterrâneo, 

Provando Que Tem a Capacidade de Construir a Bomba Atômica 
670. N2157 Uma Nova Guerra Iminente no Oriente Médio? O Irã e a 

Turquia Estão se Preparando Para Atacar o Curdistão Iraquiano 
671. P263 Ofensas e Retribuição 
672. DB076 Conspirações Reais — Parte 2: Traição na Igreja: 

Trocando a Verdade por um "Evangelho Social" 
673. N2155 O Exército Israelense Parece Estar Equipando Seus 

Tanques Com o Escudo Escalar do Domo de Tesla 
674. N2154 A Morte por Vacinação Pode Estar Ocorrendo Neste 

Exato Momento no Chifre da África 
675. Reinventando Reinventando Jesus Cristo: O Novo Evangelho — 

Cap. 5: Meditação e Oração Contemplativa 
676. DB074 Tornando-se uma Formiga — Análise do Filme Lucas — 

Um Intruso no Formigueiro 

677. DB075 Conspirações Reais — do Passado e do Presente — 
Parte 1 

678. N2150 A Formação do Curdistão no Norte do Iraque e Suas 
Implicações Proféticas 

679. N2149 Reportagem de Capa da Revista Newsweek com o 
Reverendo Billy Graham Parte o Coração dos Cristãos 

Fundamentalistas 
680. N1766 Os Ocultistas Reverenciam o Número "33" Mais do Que 

Qualquer Outro. Muitos Atos de Guerra e Assassinatos Ocorreram no 

Paralelo 33 Setentrional, ou em Suas Proximidades 
681. N2148 A Ofensiva de Israel Contra o Hezbollah no Líbano 

Termina no Dia 33 com o Cessar-Fogo Proposto Pela ONU 
682. N2147 Quando Fidel Castro Morrer — Como os Exilados 

Cubanos na Flórida Verão o Desaparecimento do Odiado Ditador? 
683. DB073 A Marcha em Direção à Solidariedade Global — Parte 1 

684. N2129 Estariam os Ministérios Cristãos Prestes a Serem 
Atacados Pelo Governo ou Pelas Empresas Privadas Usando Técnicas 
Sofisticadas de Computação Capazes de Criar Falsos Registros 

Criminais? 
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685. Adivinhos Os Perigos da Adivinhação 

686. N2143 Vence o Prazo Dado ao Irã Para Cessar o 
Enriquecimento de Urãnio Para Seu Programa Nuclear Mas Ação 

Alguma É Tomada 
687. N2142 O Ataque de Israel ao Hamas e ao Hezbollah Objetiva 

Garantir a Futura Retirada dos Colonos da Margem Ocidental do Rio 
Jordão 

688. DB072 O Plano da ONU Para a Migração Global — Parte 2 
689. DB070 O Plano da ONU Para a Migração Global — Parte 1 
690. N2137 As Igrejas Evangélicas Precisam Confrontar a Questão 

da Molestação Sexual Praticada Por Pastores 
691. N1781 A Coréia do Norte Já Tem uma Centena de Ogivas 

Nucleares em seu Arsenal e Mísseis Intercontinentais Para Lançá-las 
692. N2138 O Plano da Confrontação Nuclear na Península Coreana 

Ainda Está Ativo e Fumegante! 
693. N2139 O NAFTA — O Superestado da América do Norte 

Realmente Está Tomando Forma 
694. N2132 Usando o Processo Dialético do Consenso Para 

Gradualmente Levar os EUA, o México e o Canadá a se Unirem em 

Uma Só Supernação — o NAFTA 
695. Peace-ONU-3 O Plano P.E.A.C.E. e os Objetivos do Milênio da 

ONU — Parte 3: A Quem Servimos? 
696. Peace-ONU-2 O Plano P.E.A.C.E. e os Objetivos do Milênio da 

ONU — Parte 2: Equipando os Líderes Para "Liderarem Como 
Jesus"? 

697. Peace-ONU-1 O Plano P.E.A.C.E. e os Objetivos do Milênio da 
ONU — Parte 1: A Igreja Global Emergente 

698. N2131 As Atitudes Sexuais dos Adolescentes Não São Apenas 

Chocantes, São Diretas de Sodoma e Gomorra 
699. N2133 Forte Espírito Demoníaco do Erro Está Fazendo Inflar a 

Popularidade de O Código Da Vinci em Todo o Mundo 
700. RTB-CP04 Reconstruindo a Torre de Babel: O Lado Obscuro da 

Igreja com Propósitos — Cap. 4: Criando o Céu na Terra 
701. Contemplativa A Oração Contemplativa — Espíritos 

Enganadores e Doutrina de Demônios 
702. P261 Uma Repreensão Severa (Aos Pastores) 
703. N2128 Compreendendo Apropriadamente um dos Mais 

Importantes Documentos de Planejamento — Os Protocolos dos 
Sábios de Sião 

704. DB065 Cristianismo Emergente: Parte 1: Saindo do Caixote; 
Parte 2: Das Raizes Gnósticas ao Reavivamento Ocultista 

705. N2123 O Filme O Código Da Vinci — Sinal Seguro Que o 
Aparecimento do Anticristo Está Próximo 

706. Codigo-da-Vinci O Código Da Vinci e Outras Embromações 
707. DB067 Difamando Jesus Cristo — O Evangelho Gnóstico de 

Judas 

708. Nova-Teologia A Nova Teologia e o Movimento de Nova Era 
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709. N2116 A Rússia Está Aumentando Sua Influência no Oriente 

Médio e Preparando-se Para Chefiar uma Coalizão Contra Israel, em 
Cumprimento à Profecia de Ezequiel 38 e 39 

710. N2117 Revelado o Segredo Final no Sétimo Livro da Série 
Harry Potter! 

711. PoliciaComunitaria Uma Análise do Significado do Policiamento 
Comunitário 

712. N2087 Ganha Novo Ímpeto o Controle Internacional Sobre 
Jerusalém 

713. N2115 A Profecia Bíblica e o Plano Iluminista Estão Sendo 

Cumpridos em Jerusalém 
714. DB062 A Escritora Anne Rice Reimagina Jesus Cristo e Líderes 

Cristãos Aplaudem 
715. P259 A Forma Apropriada Para os Cristãos Discordarem 

716. N2101 Você Está Espiritualmente Preparado Para Presenciar 
um Falso Arrebatamento? 

717. DB063 Os Deuses do Olimpo e C. S. Lewis 
718. P257 Mulheres Pastoras: Um Claro Oximoro de Acordo com as 

Escrituras 

719. N2109 Igrejas São Destruídas em Nova Onda de Incêndios 
Crimininosos 

720. P258 Um Seguro de Vida Gratuito 
721. Narnia Problemas com Nárnia: O Lado Ocultista de C. S. Lewis 

722. FAGAN Os Illuminati e o Conselho das Relações Exteriores 
(CFR) — Transcrição da palestra de Myron Fagan 

723. N2061 O Projeto Inteligente (Também Chamado 
de Design Inteligente) Está Sendo Ensinado nas Escolas Junto com a 
Teoria da Evolução 

724. N2100 O Papel das Sociedades Secretas na Implantação da 
Cobiçada Nova Ordem Mundial 

725. N2108 Aderentes das Três Fés Monoteístas Estão Aguardando 
Para Breve a Chegada de uma Figura Messiânica 

726. N2093 Presidente Linha-Dura do Irã Propõe Que o Presidente 
Bush Seja Julgado Por Crimes de Guerra Por Causa da 

Contaminação do Iraque e do Afeganistão Pelas Munições com 
Urânio Empobrecido 

727. N2105 O Grande Amor de Deus — Ele Força os Pecadores 

Perdidos a Escalar e Transpor Grandes Obstáculos Para Que Possam 
Chegar ao Inferno 

728. ONU As Raízes Revolucionárias da ONU 
729. P254 Guerra Espiritual da Terceira Onda 

730. Guia-NOM Guia do Estudante Esperto Para Compreender a 
Nova Ordem Internacional 

731. RTB-CP03 Reconstruindo a Torre de Babel: O Lado Obscuro da 
Igreja com Propósitos — Capítulo 3: A Essência Religiosa de 
Comunidade 
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732. RTB-CP02 Reconstruindo a Torre de Babel: O Lado Obscuro da 

Igreja com Propósitos — Capítulo 2: Feitiçaria na Igreja? 
733. RTB-CP01 Reconstruindo a Torre de Babel: O Lado Obscuro da 

Igreja com Propósitos — Capítulo 1: O Anjo de Luz 
734. RTB-Intro Reconstruindo a Torre de Babel: O Lado Obscuro da 

Igreja com Propósitos — Livro on-line. Prefácio e Introdução 
735. N2097 Será a Invasão a Israel Liderada Pela Rússia a Primeira 

Confrontação na História Envolvendo Dois Países Que Detêm a 
Tecnologia dos Armamentos Escalares? 

736. N2088 Reintroduzindo a Terrível "Peste Negra" no Mundo Por 

Meio da Gripe Aviária — Uma Doença Mortal Renomeada 
737. DB061 As Crônicas de Nárnia: O Leão, a Feiticeira e o Guarda-

Roupa — Uma Análise — Parte 3 
738. DB060 As Crônicas de Nárnia: O Leão, a Feiticeira e o Guarda-

Roupa — Uma Análise — Parte 2 
739. DB059 As Crônicas de Nárnia: O Leão, a Feiticeira e o Guarda-

Roupa — Uma Análise — Parte 1 
740. N2091 Primeiro-Ministro Sharon Rompe com o Likud Para 

Formar um Novo Partido Político em Israel — O "Progressista" 

Shimon Perez Poderá Aderir 
741. DB049 As Crianças Índigo e Conversas com "Deus" 

742. N2092 Está a Mídia de Massa Esperando Que a Destruição dos 
EUA Ocorra em 2006? 

743. P248 Olhe Para Jesus Cristo Para Ser Salvo 
744. P247 Em Alerta Máximo 

745. N2079 A Possibilidade de Decretação de Lei Marcial Para 
Enfrentar uma Eventual Crise da Gripe Aviária 

746. N2085 Quando Disserem Há "Paz e Segurança"... 

747. N2076 Sinais Sombrios: Ocorrências Naturais Agora Imitam 
Filmes Recentes de Desastres 

748. Futuro-4 O Futuro Está Chamando — Parte 4: A Guerra Contra 
o Terrorismo 

749. P203 O Paradoxo da Igreja e seu Relacionamento com o 
Moderno Israel 

750. P253 A Teoria da Evolução — O Evangelho de Acordo com o 
Gnosticismo 

751. P252 Arrependimento e Remorso São Duas Coisas Diferentes 

752. N2081 Por Que o Esperado Ataque a Israel no Feriado do Yom 
Kippur de 2005 Não Ocorreu? 

753. N2080 Terremoto no Paquistão em 8/10/2005 Contém 
Assinatura Ocultista e Parece Estar Numericamente Vinculado com 

Outros Tremores Devastadores 
754. N2078 Como os Furacões Katrina, Ofélia e Rita Fizeram 

Avançar a Futura Ditadura — Assinaturas Ocultistas Provam Que as 
Tempestades Foram Planejadas Como Fases de um Mesmo Evento 
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755. N1938 O Mito Que Grupos Terroristas Podem Atingir as 

Grandes Cidades com Armas Nucleares Sem Que Suas Exatas Ações 
Sejam Conhecidas de Antemão 

756. P251 O Movimento de Crescimento de Igrejas 
757. Futuro-3 O Futuro Está Chamando — Parte 3: Dias de Infâmia 

758. DB055 Harry Potter e o Enigma do Príncipe — Análise do Livro 
759. Futuro-2 O Futuro Está Chamando — Parte 2: Organizações 

Secretas e Agendas Ocultas 
760. Futuro-1 O Futuro Está Chamando — Parte 1: O Abismo Entre 

Individualismo e Coletivismo 

761. GSN A Glória do Seu Nome 

(The Honour of His Name) — livro on-line 

762. N2071 Como Pode o Homem Controlar o Clima Se Deus Criou 
os Céus e a Terra e Reservou Essa Capacidade Para Si Mesmo? 

763. N2066 Os "Reis do Oriente" Estão se Fortalecendo e Formando 
Alianças Que Lhes Permitirão Marchar Contra Israel no Fim do 

Período da Tribulação 
764. SDC O Senhor do Céu 

(The Lord of Heaven) — livro on-line 

765. N2068 Quando o Televangelista Pat Robertson Propôs o 
Assassinato do Presidente Venezuelano Hugo Chávez, Estava 

Falando em Nome do Cristianismo Genuíno ou da Teologia do 
Domínio? 

766. N2059 Ameaças Terroristas Continuam Sendo Feitas Contra as 
Grandes Cidades em um Ritmo Alarmante — Incluindo o Uso de 

Armas Nucleares 
767. P249 Projeto Inteligente (Design Inteligente) — A Síntese 

Entre o Criacionismo e a Teoria da Evolução? 
768. N2067 Aumenta a Possibilidade de Guerra no Oriente Médio 
769. N2064 A Remoção dos Colonos Judeus da Faixa de Gaza 

Torna-se um Divisor de Águas Entre os Estágios 3 e 4 da 
Implementação dos Acordos de Paz de Oslo 

770. N2060 Será o Irã o Grande Vencedor da Guerra do Iraque? 
Como Esse País do "Eixo do Mal" Arquitetou a Derrota dos EUA? 

771. P244 O Que Significa Testemunhar de Cristo? 
772. N1329 O Desarmamento da População Foi Realizado à Força 

na Austrália Anos Atrás. Os Resultados o Deixarão Assustado! 
773. AssassinoEconomico "Confissões de um Assassino Econômico" 
— Análise do livro 

774. DB048 Criando Comunidade (Parte 2) Por Meio de uma Nova 
Forma de Pensar 
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775. DB042 Criando Comunidade (Parte 1) Por Meio da Liderança 

Transformacional 
776. DB054 O Despontar da Religião Mundial 

777. P243 Teorias Conspiratórias?? 
778. DB039Resiste Igreja Dirigida Pelo Espírito ou Orientada Por 

Propósitos? — Parte 4: Como Lidar com os Resistentes 
779. DB039 Igreja Dirigida Pelo Espírito ou Orientada Por 

Propósitos? — Parte 3: Os Grupos Pequenos e o Processo Dialético 
780. Dinastia A Dinastia Rothschild 
781. N2058 Ativistas Entre os Colonos Judeus Advertem Que o 

Governo Israelense Planeja um Ataque Maciço Contra os Palestinos 
na Faixa de Gaza Após a Remoção dos Colonos 

782. N2040 A Conspiração Mais Longa da História? 
783. N2053 As Forças de Defesa de Israel Esperam Guerra Regional 

Total em 2006, ao Mesmo Tempo em Que Rabinos Cabalistas Estão 
Anunciando Suas Expectativas Sobre o Aparecimento do Messias 

Judaico em 2006 
784. P240 A Mão de Deus no Julgamento 
785. N2054 Os Ataques Terroristas em Londres Contêm Fortes 

Assinaturas Ocultistas — Tanto na Data Quanto nas Localizações 
Escolhidas 

786. N2047 Se o Irã é a Verdadeira Ameaça Nuclear no Oriente 
Médio, Por Que Israel e os EUA Estão Ignorando a Terceira Ameaça 

Atômica na Região? 
787. N2046 A China Parece Estar Reduzindo Cada Vez Mais o 

Desnível Militar com os Estados Unidos 
788. N1883 Alerta de Terrorismo Confirma Que o Plano de Destruir 

a Cidade de Nova York com um Artefato Nuclear Ainda Está Ativo! 

789. DB052 Nenhum Direito Para os Que Resistem 
790. N2037 As Planejadas "Mudanças de Regime" Estão Ocorrendo 

Até nas Repúblicas da Ex-União Soviética 
791. N2029 O Papa Bento XVI Exibe o Crucifixo Vergado Durante a 

Cerimônia de Entronização 
792. N2021 Será Verdadeira uma Antiga Predição Católica Sobre o 

Número Total de Papas? 
793. N2020 A Herança Espiritual e Política do Papa João Paulo II e 

as Evidências de Paganismo em seu Funeral 

794. N2030 Eutanásia Espiritual 
795. DB037 Igreja Dirigida Pelo Espírito ou Orientada Por 

Propósitos? — Parte 2: Unidade e Comunidade 
796. DB035 Igreja Dirigida Pelo Espírito ou Orientada Por 

Propósitos? — Parte 1 
797. P242 Adorando a Criatura em Lugar do Criador 

798. N2011 Prova Final Conclusiva Que o Aquecimento Global Está 
Sendo Causado Pelo Próprio Homem 

799. N1506CAP-14 Pragmatismo na Igreja — Cap. 14: Aproxima-se 

a Meia-Noite 
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800. N1994 Projeto do Governo Prevê Submeter Toda a População 

a um Exame de Saúde Mental! — Parte 2: Controle Social e da 
Educação 

801. N1931 Projeto do Governo Prevê Submeter Toda a População 
a um Exame de Saúde Mental! — Parte 1 

802. N2016 Formada Aliança Estratégica Entre a Rússia e a China 
Para Enfrentar Ativamente a Política Externa Americana, Tornando a 

Guerra Muito Mais Provável 
803. N2015 O Zoroastrismo, a Religião do Anticristo, Experimenta 

Súbito Crescimento no Irã! 

804. P241 As Obras Infrutuosas das Trevas 
805. P239 A Natureza Humana Pecaminosa 

806. N2014 Exatamente Como Predito na Profecia de Ezequiel 38 e 
39, o Irã (a Antiga Pérsia) Está Entrando na Órbita da Rússia 

807. N2012 A Maçonaria Está Agora Tornando Público Seu Controle 
Sobre Israel 

808. N2001 O Presidente Bush Direciona Seu Segundo Mandato 
Para os Inícios Maçônicos dos EUA 

809. N2008 O Cenário Já Está Totalmente Armado Para Que os 

Cristãos Genuínos Sejam Desacreditados e a Era da Perseguição 
Possa Iniciar 

810. N2003 Um Xeque-Mate da Rússia no Oriente Médio? 
811. Príncipe O Príncipe Que Há de Vir 

(The Coming Prince) — livro on-line 

812. N1961 Quem São os Cristãos Fundamentalistas e Por Que 

Estão Sendo Insultados Por Outros Grupos Cristãos? 
813. P238 A Ordenação de Mulheres ao Ministério Pastoral 
814. P237 Emoções e a Carne 

815. P232 Fã dos Esportes de Deus 
816. P231 Eu Enganado??? 

817. N1986 Análise do Filme "A Lenda do Tesouro Perdido": A 
Herança Maçônica dos EUA, de Acordo com a Perspectiva dos Pais 

Fundadores — Parte 3 
818. P149 O Diabo e o Sistema Educacional Moderno 

819. N1983 Análise do Filme "A Lenda do Tesouro Perdido": A 
Herança Maçônica dos EUA, de Acordo com a Perspectiva dos Pais 
Fundadores — Parte 2 

820. N1982 Análise do Filme "A Lenda do Tesouro Perdido": A 
Herança Maçônica dos EUA, de Acordo com a Perspectiva dos Pais 

Fundadores — Parte 1 
821. N1932 O Reverendo Moon É Declarado Messias em Cerimônia 

no Senado Americano! A Organização de Moon Está Promovendo 
uma Campanha Para Convencer os Líderes Cristãos a Removerem a 

Cruz de suas Igrejas, Enterrá-la no Solo e Substitui-la Por uma 
Coroa 
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822. P235 Manejando Corretamente a Palavra da Verdade 

823. N1995 O Governo da Indonésia Promove Conferência Regional 
Para Agilizar a Reconstrução Após a Tsunami — Acontecimentos 

Recentes Parecem Indicar Que a "Fritura" do Secretário-Geral da 
ONU, Kofi Annan, Já Foi Iniciada 

824. N1992 Terremoto no Irã em 26/12/2003 e Maremoto no 
Sudoeste Asiático em 26/12/2004 Contêm Assinaturas Ocultistas: 

Teriam Ambos Sido Provocados Pela Tecnologia dos Armamentos 
HAARP e/ou Escalares? 

825. N1870 Por Que Tantos Pastores Estão Terrivelmente Cegos 

com Relação aos Tempos Proféticos em Que Vivemos? — Parte 3 
826. N1869b Por Que Tantos Pastores Estão Terrivelmente Cegos 

com Relação aos Tempos Proféticos em Que Vivemos? — Parte 2 
827. N1869 Por Que Tantos Pastores Estão Terrivelmente Cegos 

com Relação aos Tempos Proféticos em Que Vivemos? — Parte 1 
828. N1976 As Urnas Eletrônicas Podem Representar um Perigo 

Real Para a República Representativa, Que Depende da Contagem 
Idônea dos Votos 

829. N1868 Brincando de Deus com a Vida de uma Pessoa em 

Estado Vegetativo: Sinal Ominoso Que o Sistema de Valores Nazista 
Está Permeando Cada Vez Mais a Sociedade 

830. P230 Se Eu Fosse o Diabo... 
831. P176 Os Dez Mandamentos: O Padrão Inalcançável de Deus 

Para o Homem 
832. N1776B Uma Visão da Tecnologia do Armamento Escalar — 

Parte 2: O Alinhamento Profético 
833. N1776 Uma Visão da Tecnologia do Armamento Escalar — 

Parte 1: O Imperador Bush Está Nu 

834. N1358 Teria Deus Já Desligado o Reator Central do Sol? 
835. N1852 O Supervulcão do Parque Yellowstone Pode Já Estar 

nos Estágios Iniciais de Erupção 
836. N1967 Possíveis Implicações Geoestratégicas e Proféticas do 

Uso do Urânio Empobrecido no Afeganistão e no Iraque — A "Grande 
Espada" do Segundo Selo do Apocalipse? 

837. N1965 Soldados Americanos Que Retornaram do Iraque 
Contaminados Pelo Urânio Empobrecido Estão Agora Contaminando 
Suas Mulheres e Gerando Crianças com Deformidades Físicas 

838. N1961 O Primeiro-Ministro de Israel Ariel Sharon Torna-se 
Ditatorial e Impõe Plano Para a Evacuação Forçada das Colônias da 

Faixa de Gaza e da Margem Ocidental do Rio Jordão 
839. N1911 Provas de uma Conspiração: O Acordo de Paz de Oslo 

Foi Elaborado Originalmente em 1993 Para Entregar Grandes Áreas 
do Território de Israel aos Palestinos — Exatamente a Direção 

Seguida Agora Pelo "Linha-Dura" Ariel Sharon 
840. N1951 A População de Abutres Está se Multiplicando 

Extraordinariamente em Israel 

841. P229 Riquezas e Responsabilidades 
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842. N1957 A Música Rock de Jimmy Page e do Led Zeppelin: Uma 

Adoração a Lúcifer na Forma do Deus Grego Pã 
843. N1944 A China Já Está Decidida e Preparada Para Invadir e 

Anexar Taiwan 
844. N1960 O Furacão Ivan Atinge Inicialmente as Áreas das 

Reservas de Núcleo da Biodiversidade na Região Costeira da Flórida, 
Segue as Reservas do Núcleo Mais ao Norte e Circunda Área-Chave 

de Reserva de Núcleo na Região Oeste da Carolina do Norte 
845. n1953 O Furacão Charley Muda Abruptamente de Curso e 

Atinge Área da Flórida Demarcada Como Esfera de Biodiversidade da 

ONU, Que Estará Vedada Para Habitação Humana 
846. N1863 O Plano da ONU de Designar Áreas de Vida Selvagem 

Que Estarão Vedadas Para Qualquer Atividade Humana Está Sendo 
Desenvolvido Debaixo dos Nossos Narizes — O Fim do Direito à 

Propriedade Privada 
847. N1950 Proposta na Associação Americana de Psiquiatria a 

Normalização das Perversões Sexuais — Parte 2 
848. N1949 Proposta na Associação Americana de Psiquiatria a 

Normalização das Perversões Sexuais — Parte 1 

849. N1875e O Desenvolvimento de um Microcircuito Implantável 
Mais Avançado do Que o Digital Angel Está Sendo Financiado Pela 

DARPA! Parte 4 
850. N1875c O Desenvolvimento de um Microcircuito Implantável 

Mais Avançado do Que o Digital Angel Está Sendo Financiado Pela 
DARPA! Parte 3 

851. N1875b O Desenvolvimento de um Microcircuito Implantável 
Mais Avançado do Que o Digital Angel Está Sendo Financiado Pela 
DARPA! Parte 2 

852. N1875a O Desenvolvimento de um Microcircuito Implantável 
Mais Avançado do Que o Digital Angel Está Sendo Financiado Pela 

DARPA! Parte 1 
853. N1506CAP-13 Pragmatismo na Igreja: Uma Religião Orientada 

Para Resultados — Cap. 13: Vivendo em um Tempo de Mudança de 
Paradigma 

854. P221 Ló, o Sobrinho de Abraão — Apesar de Tudo, Um Santo 
de Deus 

855. P227 Mas Isto Não É Justo!! 

856. P226 Dois Lados de uma Mesma Moeda 
857. N1912 Quando os Óvnis Chegarem: Revista Condiciona 

Leitores a Aceitarem a Realidade dos Óvnis e dos Extraterrestres 
858. N1925 A Contínua Elevação do Preço do Barril de Petróleo — A 

Escalada Atingirá o Nível da Crise no Início dos Anos 70? 
859. N1910 Estaria o Irã "Acendendo Muitas Fogueiras" Para Iniciar 

uma Guerra Regional no Oriente Médio? 
860. NovoCantico Um Cântico Novo 
861. EducaçãoNazista O Modelo Nazista Para a Educação Orientada 

Para Resultados 
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862. P224 Insatisfeito com sua Igreja? 

863. P223 Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Não Foi um 
Homem Efeminado!!! 

864. P215 Regeneração — A Salvação Concedida Por Deus 
865. P179 O Sofrimento na Vida dos Santos de Deus 

866. N1906 O Governo Bush Está Encarando com a Máxima 
Seriedade a "Redução do Vão" — Teria a Era da OSS da Segunda 

Guerra Mundial Sido Recriada? 
867. N1900 Após a Invasão e Derrubada do Governo no Haiti, 

Estaria uma Invasão à Venezuela Também no Horizonte? 

868. N1903 Os Ataques Terroristas em Madri em 11/3/2004: 
Evento Tem o Mesmo Padrão de Assinaturas Ocultistas Que os 

Ataques ao WTC e ao Pentágono em 11/9/2001 
869. P219 Os Galardões Celestiais 

870. P217 O Temor a Deus 
871. P220 Os Sinais e Maravilhas da Mentira 

872. P216 A Cegueira dos Pastores 
873. P213 Possessão Demoníaca: É Realmente uma Posse ou 

Apenas uma Operação? 

874. N1901 O Fiasco do Presidente Bush no Iraque Está Levando o 
Mundo ao Governo Concreto e Coercitivo das Nações Unidas 

875. N1506CAP-12 Pragmatismo na Igreja: Uma Religião Orientada 
Para Resultados — Cap. 12: A Galeria da Fama da Igreja do Novo 

Paradigma: Os Flautistas de Hamelin na Igreja do Século 21 
876. P211 Pode-se Perder a Salvação? 

877. N1892 Diretor da Agência Internacional de Energia Atômica 
Propõe Que Todos os Países Que Já Desenvolveram Armas 
Nucleares Coloquem Seus Arsenais Sob o Controle da ONU 

878. N1886B Erro Letal na Série Deixados Para Trás: Personagem É 
Forçado a Receber a Marca da Besta e Mesmo Assim Vai Para o Céu 

— Parte 2 
879. N1886 Erro Letal na Série Deixados Para Trás: Personagem É 

Forçado a Receber a Marca da Besta e Mesmo Assim Vai Para o Céu 
— Parte 1 

880. N1874 As Raízes do Mal em Jerusalém: Autores Judeus 
Confirmam Nossa Análise do Controle dos Illuminati Sobre o 
Sionismo, Israel, e os Eventos Atuais no Oriente Médio 

881. N1506CAP-11 Pragmatismo na Igreja: Uma Religião Orientada 
Para Resultados — Cap. 11: Brincando de Igreja com o Jogo dos 

Números — Parte 4: As Regras 6 e 7 no Jogo da Igreja do Novo 
Paradigma 

882. N1506CAP-10 Pragmatismo na Igreja: Uma Religião Orientada 
Para Resultados — Cap. 10: Brincando de Igreja com o Jogo dos 

Números — Parte 3: As Regras 4 e 5 no Jogo da Igreja do Novo 
Paradigma 

883. N1506CAP-9 Pragmatismo na Igreja: Uma Religião Orientada 

Para Resultados — Cap. 9: Brincando de Igreja com o Jogo dos 
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Números — Parte 2: As Regras de 1 a 3 no Jogo da Igreja do Novo 

Paradigma 
884. N1872 A Linhagem do Sangue Real dos Merovíngios: A Mentira 

Crítica Sem a Qual o Anticristo Não Poderá Provar Que Descende do 
Rei Davi 

885. Confissoes Confissões de um Facilitador 
886. N1859 O Jogo "INWO — Illuminati New World Order", a Nova 

Ordem Mundial dos Illuminati — Parte 5: Desastres Naturais 
Planejados 

887. N1857 O Jogo "INWO — Illuminati New World Order", a Nova 

Ordem Mundial dos Illuminati — Parte 4: Eventos Cataclísmicos 
Ainda no Futuro 

888. N1856 O Jogo "INWO — Illuminati New World Order", a Nova 
Ordem Mundial dos Illuminati — Parte 3: A Preparação do Cenário 

889. N1855 O Jogo "INWO — Illuminati New World Order", a Nova 
Ordem Mundial dos Illuminati — Parte 2: Os Eventos Que Já 

Ocorreram 
890. TORRES-1 Desenhos Animados, Brinquedos e Revistas 

Infantis: O Pecado de Ensinar Bruxaria às Crianças 

891. N1858 Estaria a Suprema Corte dos EUA Prestes a Decidir Que 
a Bíblia é um "Crime de Ódio" Devido ao Ensino Bíblico Contra a 

Homossexualidade? 
892. N1848b O Estilo de Vida Homossexual Vai Ganhando Ampla 

Aceitação na Sociedade e a Espada do Julgamento de Deus Prepara-
se Para Atacar — Parte 2: As Escolas Públicas 

893. N1848a O Estilo de Vida Homossexual Vai Ganhando Ampla 
Aceitação na Sociedade e a Espada do Julgamento de Deus Prepara-
se Para Atacar — Parte 1: A Igreja Cristã 

894. N1844 Enganação do Anticristo: Magia Branca Sendo Praticada 
na Igreja Cristã 

895. P202 Onde Estão os Mortos? O Que Acontece Com a Alma 
Quando Uma Pessoa Morre? 

896. P204 Cupins no Madeiramento: O Estrago Causado Pelas 
Coisas Que Não Conseguimos Ver 

897. P208 A Importância de Estar Mental e Espiritualmente 
Preparado 

898. N1334 A Prática de Magia Branca no Catolicismo Romano 

Tradicional 
899. N1826 O "deus" Que Todos os Homens Perdidos Podem 

Aceitar Adorar 
900. N1796 Os Feriados de Origem Pagã e Como Foram Adotados 

no Mundo Ocidental 
901. N1803 Forte Condicionamento Para Promover a Aceitação do 

Sinal da Besta 
902. P201 Cristianismo x Religião 
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903. N1506CAP-8 Pragmatismo na Igreja: Uma Religião Orientada 

Para Resultados — Cap 8: Brincando de Igreja com o Jogo dos 
Números — Parte 1 

904. N1506CAP-7 Pragmatismo na Igreja: Uma Religião Orientada 
Para Resultados — Cap 7: Novos Valores Para um Novo Milênio 

905. N1833 A Invasão da África e de Todos os Países Ainda Não 
Integrados na Economia Globalizada 

906. N1824 A Ilusão Carismática: As Estranhas Doutrinas de Benny 
Hinn — Um Poderoso Xamã Disfarçado de Pastor 

907. N1823 A Ilusão Carismática: Kenneth Hagin e o Espírito da 

Serpente 
908. N1814 A Crescente Popularidade dos Múltiplos Piercings e 

Tatuagens Evidencia Que a Sociedade Está Descendo a Ladeira 
Escorregadia do Satanismo 

909. RC125 Os Pagãos Veneram a Pinha e a Utilizam na Arte 
Religiosa e na Arquitetura 

910. P200 O Sepulcro Vazio 
911. N1811 As Leis de Noé do Talmude Babilônio e Como Estão 

Começando a Nortear a Legislação e as Ações dos Governos 

912. DB022 RPG e Ocultismo Popular 
913. DB027 Enredado Pela Matrix 

914. N1804 Estariam os EUA Cumprindo os Julgamentos de Deus 
Contra o Iraque, Conforme Isaías 13? 

915. N1806 Deus Ameaça Julgamento do Fim dos Tempos Contra 
as Nações Que Repartem a Terra de Israel 

916. N1812 Seria a SARS uma Arma Biológica Que Prepara a 
Pessoa Para uma Segunda Doença e Está Direcionada 
Especificamente Contra os Orientais? 

917. N1797 A Síndrome Respiratória Aguda Severa (SARS) — 
Propaganda Orquestrada ou Ameaça Real? 

918. N1783 Tremendo em Expectativa Entre o Cumprimento de 
Duas Profecias Bíblicas! 

919. P196 O Milênio: O Reinado de Jesus Cristo na Terra 
920. Unidade A Unidade Cristã 

921. P198 Oração: O Privilégio de Falar Diretamente com Deus 
922. N1705 As Promessas Bíblicas Referentes à Vindoura 

Restauração de Israel 

923. P185 Contentamento em Cristo 
924. N1753 Prova Concreta Que o Plano dos Ataques ao WTC e ao 

Pentágono Já Era Conhecido Desde 1995! 
925. Dialetica_Hegeliana A Dialética Hegeliana, o Movimento de 

Crescimento de Igrejas e a Nova Ordem Mundial 
926. P197 Materialismo: O Amor ao Mundo e ao Que no Mundo Há 

927. N1623 Uma Grande Fusão das Forças da Magia Ocorreu 
Quando o Papa Paulo VI Foi Coroado, em 1963! 

928. N1757 A Clonagem Humana É Anunciada Pela Clonaid, uma 

Empresa Que Pertence à Seita dos Raelianos 
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929. N1686 Uma Exortação à Retidão Sem Contemporização Nesta 

Época de Extrema Depravação e Rebelião à Palavra de Deus 
930. N1649 A Cruz de Jesus Cristo: Temida, Proibida, Banalizada, 

Porém Triunfante! 
931. N1762 As Manifestações de Protesto Contra a Guerra e Contra 

a OMC: Exemplos Perfeitos da Dialética Hegeliana em Operação 
932. P195 Os Dois Julgamentos — O Tribunal de Contas de Cristo e 

o Juízo Final 
933. P193 Apostando em Jogos de Azar o Dinheiro do Senhor!! 
934. P183 Mundanismo: O Neutralizador da Espiritualidade 

935. P194 Divórcio e Recasamento 
936. P191 Pecado e Perdão 

937. P190 A Segurança Eterna dos Santos Genuínos 
938. N1743 A Secretaria da Segurança Interna — A Formação do 

Estado Policial nos EUA 
939. N1731O Simbolismo do Olho Que Tudo Vê Subitamente Torna-

se Público em Londres 
940. N1748 Revelações Sobre Henry Kissinger, Nomeado Chefe do 

Comitê de Investigação dos Atentados de 11/9/2001 

941. N1676 A Verdadeira Face da Inquisição — Fruto Espiritual 
Podre Proveniente do Poço do Abismo 

942. P186 Patriotismo Cristão 
943. P184 Terminologia "Cristã" 

944. N1708 O Colapso Moral Continua: A Exploração Erótica das 
Meninas e das Pré-Adolescentes 

945. N1707 Mulher Filmada Surrando Sua Filha Pertence ao Grupo 
Ocultista dos Ciganos, Que Está Vinculado aos Illuminati e, Segundo 
Dizem, Promove a Pedofilia 

946. N1669 Jesus Cristo: Nosso Conforto e Esperança Nestes Dias 
Tenebrosos 

947. P187 O Que a Bíblia Realmente Ensina Sobre Julgar os Outros 
948. N1727 Compreendendo o Pentáculo Ritualístico Criado no Solo 

Pelos Franco-Atiradores do Rodoanel de Washington 
949. N1506CAP-5 Pragmatismo na Igreja: Uma Religião Orientada 

Para Resultados — Cap 5: O Movimento Carismático 
950. N1506CAP-4 Pragmatismo na Igreja — Cap 4: O 

Fundamentalismo nos Anos 1950-1975: Uma Casa Construída Sobre 

a Areia 
951. N1506CAP-3 Pragmatismo na Igreja — Cap 3: A Apostasia no 

Século XX Até 1965 
952. N1506CAP-2 Pragmatismo na Igreja — Cap 2: As Origens da 

Moderna Apostasia 
953. N1506CAP-1 Pragmatismo na Igreja — Cap 1: A Verdadeira 

Igreja Cristã 
954. N1506PREF Pragmatismo na Igreja: Uma Religião Orientada 

Para Resultados — Prefácio 
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955. N1697 Análise dos Julgamentos do Apocalipse Que Serão 

Derramados Sobre os Ímpios: As Catástrofes Naturais e Climáticas 
956. N1693 A Base Teológica Ocultista Que Explica o Ódio à 

Civilização Industrial 
957. P180 Tolerância: Virtude Cristã ou Vício Mundano? 

958. P177 Enganação no Mais Alto Nível: Quando o Diabo Imita a 
Obra do Espírito Santo de Deus 

959. N1682 A União Monogâmica e Heterossexual Instituída Por 
Deus no Casamento Possibilitou Que a Civilização Ocidental 
Atingisse Seu Ápice 

960. N1681 O Ataque ao Iraque Poderá Deflagrar a Terceira Guerra 
Mundial 

961. N1684BC Monstros, Extraterrestres e Outras Criaturas 
Rastejantes e Repugnantes: O Que Ensinam às Crianças? 

962. N1678 O Príncipe Charles É Proclamado "Salvador do Mundo" 
e uma Estátua Será Erigida Para Ele em Palmas, no Tocantins! 

963. N1677 Maitréia, o Cristo (o Bíblico Anticristo), Já Está Sendo 
Proclamado!! 

964. P174 Os Dons das Línguas Estranhas e da Palavra de Profecia 

965. N1699 Estaria a Economia Norte-Americana Prestes a Afundar 
Como Muitos Analistas Prevêem? Diversos Indicadores 

Sinalizam "Desastre" 
966. N1646 A Origem da Doutrina do Celibato Clerical e Seus Frutos 

ao Longo da História 
967. N1658 O Mito Que o Interesse das Superpotências Pelo 

Oriente Médio É Motivado Pelas Reservas de Petróleo 
968. N1667 Novo Aparelho de Ultra-Som Mostra Imagens 

Tridimensionais do Bebê no Útero Materno 

969. N1659 Guerra Nuclear Cada Vez Mais Próxima no 
Subcontinente Indiano 

970. P178 Arrependam-se, Pois o Reino do Anticristo Parece 
Estar Próximo 

971. N1653 Criaturas Incríveis Que Desafiam a Teoria da Evolução 
972. N1644 Os Inimigos de Israel: os Internos e os Externos 

973. N1643 O Desejo Ardente de Reconstruir o Templo de Salomão 
é o Ímpeto Propulsor Que Está Por Trás dos Eventos no Oriente 
Médio 

974. P175 O Único Caminho Para o Céu 
975. N1633 Deus Mandou Que Ezequiel Comesse o Rolo Amargo 

dos Seus Julgamentos: Aplicações Para o Nosso Tempo 
976. N1645 Como a Espiritualidade Feminista Está Transformando a 

Igreja e Traindo as Mulheres 
977. N1603 A Fênix nos Cartões de Natal de Laura Bush. Estaria Ela 

Seguindo os Passos de Hillary Clinton? 
978. N1630 O Senhor dos Anéis: Paganismo, Cristianismo, ou 

Cristianismo Sincretizado? 

979. N1640 A Arca Pagã da Carta da Terra 
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980. N1494 O Ataque à Cadeia Alimentar: A Contaminação da Água 

981. N1635 Oficialmente, a ONU Já Controla Jerusalém Desde 
1999! 

982. N1631 "Sangue nas Ruas": Um Modelo Perfeito da Vindoura 
Destruição do Iraque e de Todos os Muçulmanos 

983. N1628 A Proteção Anel de Fogo Nuclear do Presidente Bush 
984. N1629 A Infiltração Ocultista na Igreja Cristã Visando Destrui-

la a Partir de Dentro 
985. PROC081800 "A Igreja do Povo" — Fazendo a Obra de Deus 

com os Métodos do Homem 

986. N1621 Cientistas Admitem a Possibilidade de Inundações nas 
Áreas Costeiras Provocadas Por Ondas Gigantes 

987. N1324 Os Planos Para a Mudança do Calendário — O Anticristo 
"Cuidará em Mudar os Tempos e a Lei" 

988. N1616B A "Nova Versão Internacional de Hoje" É Promovida 
Como a Bíblia Inclusiva para o Nosso Tempo 

989. N1616 As Feministas e as Igrejas Liberais Obtêm Sua Própria 
Bíblia: A TNIV — Nova Versão Internacional de Hoje 

990. N1605 O Poder Inerente do Evangelho e Seu Fruto Espiritual 

991. N1610 Fortalecendo-se com a Graça de Deus Nestes Dias 
Tenebrosos 

992. N1456 O Ódio aos Cristãos Aflora no Campus da Universidade 
Temple 

993. N1497 Pais Cristãos Correm o Risco de Perder a Guarda dos 
Filhos 

994. N1061 A Clonagem Humana Será Transformada em um dos 
Fundamentos da Nova Ordem Mundial 

995. N1453 O Movimento dos Escoteiros Está Sob o Ataque dos 

Ativistas Homossexuais 
996. N1617 Os Jogos Olímpicos de Inverno de 2002: Exposição do 

Simbolismo da Deusa Gaia e do Anticristo 
997. N1613 O Papel dos Jogos Olímpicos e Outros Eventos 

Esportivos na Promoção da Nova Ordem Mundial 
998. N1602 A Verdadeira Importância do Conflito Entre a Índia e o 

Paquistão, com a Conseqüente Ameaça Nuclear 
999. N1608 O Papa Tem Preeminência Sobre Todos os Líderes 

Mundiais — O Simbolismo do Preto-e-Branco 

1000. N1606 O Papa João Paulo II Preside Encontro Ecumênico de 
Oração Pela Paz 

1001. CE1010 Nossos Filhos na Nova Ordem Mundial 
1002. P119 O Batismo: Uma Declaração ao Mundo Exterior de uma 

Transformação Interior 
1003. N1601 Símbolo Satânico do Pentáculo Invertido É Utilizado em 

Boletim de Igreja 
1004. N1599 Iniciada uma Luta Dialética Sofisticada Objetivando 

Depreciar o Povo Cristão 
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1005. N1596 O Presidente Bush É Declarado o Líder de Fato da 

Coalizão Cristã 
1006. N1598 "Matéria Encomendada" Sobre a Sociedade Caveira e 

Ossos Faz Revelações Significativas! 
1007. N1593 Cidadão Judeu Americano Fica Indignado ao Ver o 

Presidente Bush Posicionado Diante do Símbolo Iluminista dos 
Protocolos dos Sábios de Sião, a Bandeira de Israel! 

1008. N1586 A Base nas Escrituras Para Esperarmos o 
Arrebatamento Antes da Tribulação 

1009. N1588 As Profecias Bíblias Que Estão Sendo Cumpridas nas 

Notícias do Dia-a-Dia 
1010. Livro-01 Abrindo as Portas Para o Anticristo — Cap 6: Aonde 

Vamos Daqui? 
1011. Livro-01 Abrindo as Portas Para o Anticristo — Cap 5: Emoção 

— O Instrumento Básico no Evangelismo Moderno 
1012. Livro-01 Abrindo as Portas Para o Anticristo — Cap 4: A 

Doutrina Bíblica da Separação 
1013. Livro-01 Abrindo as Portas Para o Anticristo — Cap 3: A Igreja 

Orientada Por Métodos 

1014. Livro-01 Abrindo as Portas Para o Anticristo — Cap 2: Uma 
Visão Míope do Evangelismo 

1015. Livro-01 Abrindo as Portas Para o Anticristo — Cap 1: 
Doutrinas e Práticas Heréticas 

1016. Livro-01 Abrindo as Portas Para o Anticristo — Prefácio 
1017. N1506 As Igrejas Cristãs Estão Abrindo as Portas Para o 

Anticristo (série de artigos) — Introdução e Índice 
1018. N1591 A Magia do Filme Harry Potter Segue Exatamente o 

Plano Educacional da ONU de Mudar Todo o Sistema de Valores das 

Crianças no Mundo Ocidental 
1019. N1592 Infectologistas e Cientistas Especializados no 

Seqüenciamento do DNA Estão Sendo Assassinados 
1020. N1589 O Aparecimento do Anticristo: O Evento Mais Dramático 

e Poderoso na História Mundial! 
1021. N1347 A Relação Entre o Massacre em Waco e o Ataque ao 

Edifício Federal em Oklahoma City 
1022. N1587 Convênio Assinado Entre Yasser Arafat e o Papa Prevê 

a Internacionalização de Jerusalém 

1023. N1583 General Americano Recomenda o Envio Imediato de 
Reforços à Coréia do Sul 

1024. N1585 Israel Fica à Beira da Guerra Total Após Ataque 
Terrorista Sem Precedentes 

1025. N1581 Harry Potter e a Pedra Filosofal — Análise do Filme 
1026. N1210 "E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e 

grande poderio" 
1027. N1207 Uma Visão Tenebrosa da Tecnologia de Controle do 

Clima — O Armamento HAARP 
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1028. N1574 Emblema de Batalhão dos Fuzileiros Navais dos EUA 

Mostra um Dragão Devorando as Torres Gêmeas 
1029. N1573 A Internacionalização de Jerusalém Permitirá a 

Construção de uma Combinação de Templo/Mesquita/Igreja 
1030. N1572 Iniciado o Condicionamento Para a Aceitação do Uso 

das Armas Nucleares 
1031. N1558 Aprenda a Raciocinar na Direção Oposta à Indicada 

Pela Retórica Apresentada ao Público na Mídia 
1032. N1570 Carta Aberta aos Judeus de Toda a Parte 
1033. N1493 Os Pais Fundadores dos EUA Planejaram Washington 

Como a Capital Ocultista do Mundo — Parte 2 
1034. N1487 Os Pais Fundadores dos EUA Planejaram Washington 

Como a Capital Ocultista do Mundo — Parte 1 
1035. N1566 Cronologia dos Eventos Recentes Que Produziram e 

Moldaram a Nova Ordem Mundial 
1036. N1564 A Corrida Para a Implantação de uma Ditadura nos 

EUA, Sob o Pretexto de Combater o Terrorismo 
1037. N1565 O Risco Iminente do Uso de Bombas Radiológicas e 

Biológicas Contra as Populações Urbanas 

1038. N1551 A Contínua Erosão e Entrega da Soberania Nacional à 
ONU 

1039. P167 Deus Deseja Que Seus Eleitos Sejam Salvos, 
Santificados e Separados 

1040. N1512 Análise do Livro "A Oração de Jabez" — Feitiçaria Cristã 
1041. N1555 Almirante e General Confirmam o Cenário de Terceira 

Guerra Mundial Delineado em Nossos Artigos 
1042. Seminario2 Os Símbolos Ocultistas no Selo Nacional dos EUA 

(resumo do Seminário 2) 

1043. N1531 Teólogos e Denominações Modernistas, Liberais e 
Apóstatas Estão Sancionando a Homossexualidade 

1044. N1553 O Governo Bush Já Está Redefinindo o Significado do 
Termo "Terrorista" 

1045. N1550 Os Frutos Amargos da Guerra ao Terror: A Perda das 
Liberdades e Garantias Individuais 

1046. N1548 A Cooperação na Guerra ao Terror Une Até os Velhos 
Inimigos EUA e Rússia 

1047. N1520 Selado o Acordo Para as Metas do Protocolo de Kyoto, 

Porém Sem o Apoio dos EUA 
1048. N1557 Acordo Entre os EUA e a Rússia Permite o Uso de 

Armas Nucleares Contra Seus Respectivos Inimigos 
1049. P172 As Características de uma Civilização Condenada 

1050. N1547 O Memorial ao World Trade Center Terá uma Chama 
Perpétua — Outra Assinatura Iluminista 

1051. N1546 A Arábia Saudita Pode Ter Caído nas Mãos dos 
Movimentos Islâmicos Mais Radicais 

1052. N1541 O Número "11", Que Permeia os Ataques Terroristas 

em 11/9/2001, É Usado no Controle Mental 
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1053. N1515 As Atitudes Apropriadas Para os Cristãos nos 

Últimos Dias — O Que Jesus Cristo Espera de Nós 
1054. N1542 Estamos no Tempo Profético na História em Que Países 

e Povos Inteiros Serão Exterminados? 
1055. RESENHAS Resenhas dos Livros Recomendados Pela The 

Cutting Edge 
1056. N1528 Israel Deverá Ir à Guerra em Breve, ou Enfrentará o 

Risco de Aniquilação por Meio das Armas Biológicas 
1057. P163 Perseguição: O Distintivo de Honra do Cristão 
1058. N1540 Por Que os Serviços de Inteligência Não Advertiram 

Sobre a Iminência dos Ataques Terroristas? 
1059. N1525 A Tecnologia Atual Possibilita aos Governos Espionar os 

Cidadãos e Forjar Evidências Contra os Opositores 
1060. N1463 O Presidente Norte-Americano George W. Bush — 

Cristão ou Iluminista? 
1061. N1314 George W. Bush É Declaradamente Membro da 

Sociedade Secreta Iluminista Caveira e Ossos! 
1062. N1538 Mais Assinaturas Ocultistas no Ataque às Torres 

Gêmeas e ao Pentágono 

1063. N1530 O Líder Palestino Yasser Arafat Pede a Mediação da 
União Européia Para Obter um Acordo com Israel 

1064. N1517 O Exército de Israel Está Deixando as Localidades 
Yesha Expostas aos Ataques dos Palestinos 

1065. N1516 Rabinos Hassídicos (Cabalistas e Místicos) Estão 
Anunciando o Aparecimento Iminente do Messias 

1066. EF511-I O Impacto da Maçonaria na Igreja — Por Que um 
Pastor Seria Leniente ou Defenderia a Maçonaria? 

1067. EF511-H O Impacto da Maçonaria na Igreja — Devemos 

Ignorar o Salvador Secreto Deles? 
1068. EF511-G O Impacto da Maçonaria na Igreja — O Quanto os 

Maçons Sabem? 
1069. EF511-F O Impacto da Maçonaria na Igreja — Testemunho do 

Pr. Stoney Shaw 
1070. EF511-E O Impacto da Maçonaria na Igreja — Testemunho do 

Pr. Pierce Dodson 
1071. EF511-D O Impacto da Maçonaria na Igreja — Testemunho do 

Pr. Daniel Carlen 

1072. EF511-C O Impacto da Maçonaria na Igreja — Testemunho do 
Pr. Steward Bedillion 

1073. EF511-B O Impacto da Maçonaria na Igreja — Salvação Sem 
Jesus Cristo 

1074. EF511-A O Impacto da Maçonaria na Igreja — A Paternidade 
de Deus e a Fraternidade dos Homens 

1075. EFESIOS5-11 O Impacto da Maçonaria na Igreja — Artigo 
principal na série, com links para os demais 

1076. N1533 Ataques Terroristas Maciços Contra as Cidades Norte-

Americanas! 
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1077. N1107 Autora de Livro de Nova Era Converte-se a Jesus Cristo 

— Parte 1 de 2 
1078. N1108 Autora de Livro de Nova Era Converte-se a Jesus Cristo 

— Parte 2 de 2 
1079. N1509 Terroristas Islâmicos Planejam Ataques com Armas 

Nucleares e Biológicas às Cidades do Ocidente 
1080. N1526 A Pesquisa Científica com Células-Tronco Embrionárias: 

O Governo Bush Libera Verbas Públicas 
1081. N1518 A Pesquisa Científica com Células-Tronco Embrionárias 
— Uma Ladeira Muito Escorregadia 

1082. N1510 A Planejada Destruição da Civilização de Alta Entropia e 
da Economia Não-Sustentável 

1083. N1519 Encontro do G-8 em Gênova Aprova o Envio de 
Observadores ao Oriente Médio 

1084. RC123 A Confissão Auricular — Um Desastre Espiritual 
1085. N1513 O Fim Anunciado do Conceito de Soberania Nacional 

1086. N1134 As Atitudes Grosseiras das Pessoas — Outro Sinal 
Seguro do Fim dos Tempos 

1087. N1502 As Surpreendentes Conexões Entre o Ativismo 

Ecológico Radical e a Crise da Febre Aftosa 
1088. N1507 O Governo Britânico Parece Disposto a Destruir Toda a 

Pecuária e o Consumo da Carne 
1089. N1514 Mulher Que Matou os Cinco Filhos Acredita Estar 

Possessa 
1090. P159 A Singularidade do Cristianismo 

1091. N1430 Harry Potter e o Cálice de Fogo — Análise do Livro 
1092. N1396 Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban — Análise do 

Livro 

1093. N1501 O Incidente com o Avião de Vigilância EP-3E na China: 
Evento tem Assinatura Ocultista 

1094. N1087 A Multiplicação da Iniqüidade no Fim dos Tempos 
1095. N1242 Cresce a Pressão Para Impor o Confisco das Armas em 

Poder da População 
1096. N1503 Guerra Espiritual nas Regiões Celestiais: A Existência e 

Poder dos Anjos e dos Demônios 
1097. N1485 O Uso de Cores Vívidas nos Livros de Harry Potter: 

Finalmente Deciframos o Mistério! 

1098. N1486 A Autora J. K. Rowling Inspirou-se em um Antiqüíssimo 
Livro de Alquimia da Sociedade Rosa-Cruz 

1099. N1489 O Parlamento Holandês Aprova a Eutanásia 
1100. N1278 Satanás Pode Controlar a Mente das Pessoas 

1101. P112 O Segredo Melhor Guardado em Toda a Bíblia 
1102. N1419 Conhecendo os Tempos Proféticos 

1103. RC113 A Missa Católica Expõe Jesus Cristo Novamente ao 
Vitupério 

1104. P126 O Salário do Pecado é a Morte 
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1105. N1054 A Programação da Televisão Ensina Adultério e 

Perversões Sexuais 
1106. N1309 O Plano de Satanás de Destruir a Família Está Sendo 

Bem-Sucedido 
1107. P150 Simão Mago: O Protótipo do Falso Convertido 

1108. N1478 33 33 33 = 666: O Raciocínio Satânico da Nova Ordem 
Mundial 

1109. N1239 O Senhor Jesus Cristo Elogiou o Fundamentalismo 
da Igreja de Filadélfia 

1110. N1319 Três Crises Planejadas Para Anteceder o Aparecimento 

do Anticristo 
1111. N1425 "A Verdade Nua" — Telejornal Satírico na Rússia é 

Apresentado por Mulheres Nuas 
1112. N1475 A Maravilhosa Proteção dos Anjos de Deus 

1113. N1148 Desenhos Animados e Brinquedos Infantis — É Hora de 
Proteger Seus Filhos 

1114. N1152 Desenhos Animados e Brinquedos Infantis — A Opinião 
de Ex-Satanistas 

1115. N1042 O Que Está Acontecendo Com Nossas Crianças e 

Adolescentes? 
1116. AUTORIDADE A Autoridade Espiritual do Cristão 

1117. N1476 O Oriente Médio Caminha em Direção à Guerra Total 
1118. N1337 Possível Identificação na Bíblia do Demônio Soberano 

da Rússia 
1119. N1364 Os Neocanibais Tomaram o Controle da Indústria 

Médica Moderna 
1120. N1039 Os Escoteiros Estão Sendo Doutrinados Para a Nova 

Ordem Mundial 

1121. P161 Salvação: Um Conceito Muito Malcompreendido 
1122. N1185 Historiador Secular Investiga as Raízes do Nazismo e 

Comprova a Similiaridade com a Nova Era 
1123. N1106 A Nova Era Odeia e Quer Destruir Nossa Civilização 

Industrial 
1124. N1459 A Rússia Já Superou os EUA na Tecnologia de 

Armamentos e Deve Acreditar em sua Supremacia 
1125. N1449 Teria a Nova Tecnologia dos Mísseis Russos Tornado 

Obsoleta a Marinha Norte-Americana? 

1126. N1477 Os Planos Globais do Vaticano 
1127. N1166 A China Está Preparada Para Cumprir uma Terrível 

Profecia do Apocalipse 
1128. N1173 A Índia Já Assinou Sua Sentença de Morte Com Seu 

Programa Nuclear Bélico 
1129. P160 O Erro de Tentar se Esconder Atrás do Amor de Deus 

1130. N1025 Ore Por Israel — A Guerra no Oriente Médio Está 
Próxima 

1131. N1015 O Plano Demoníaco de Albert Pike Para a 

Implementação da Nova Ordem Mundial 

https://www.espada.eti.br/n1054.asp
https://www.espada.eti.br/n1309.asp
https://www.espada.eti.br/p150.asp
https://www.espada.eti.br/n1478.asp
https://www.espada.eti.br/n1239.asp
https://www.espada.eti.br/n1319.asp
https://www.espada.eti.br/n1425.asp
https://www.espada.eti.br/n1475.asp
https://www.espada.eti.br/n1148.asp
https://www.espada.eti.br/n1152.asp
https://www.espada.eti.br/n1042.asp
https://www.espada.eti.br/autoridade.asp
https://www.espada.eti.br/n1476.asp
https://www.espada.eti.br/n1337.asp
https://www.espada.eti.br/n1364.asp
https://www.espada.eti.br/n1039.asp
https://www.espada.eti.br/p161.asp
https://www.espada.eti.br/n1185.asp
https://www.espada.eti.br/n1106.asp
https://www.espada.eti.br/n1459.asp
https://www.espada.eti.br/n1449.asp
https://www.espada.eti.br/n1477.asp
https://www.espada.eti.br/n1166.asp
https://www.espada.eti.br/n1173.asp
https://www.espada.eti.br/p160.asp
https://www.espada.eti.br/n1025.asp
https://www.espada.eti.br/n1015.asp


340 

 

   
 

1132. N1056 A Próxima Guerra Árabe-Israelense Está Extremamente 

Próxima — Parte 1 de 2 
1133. N1057 A Próxima Guerra Árabe-Israelense Está Extremamente 

Próxima — Parte 2 de 2 
1134. N1178 Blasfêmia: Peça de Teatro Retrata Jesus Cristo e Seus 

Discípulos Como Homossexuais 
1135. N1044 O Arrebatamento Deve Estar Próximo: Ambos os Lados 

Estão Aguardando Ansiosamente 
1136. N1480 A Febre Aftosa Ataca em Todo o Mundo: Crises Globais 

= Governo Global? 

1137. YUSKO-5 Advertências Sobre os Maus Pastores nos Últimos 
Dias 

1138. N1479 A Crise da Febre Aftosa na Europa: Pânico 
Desnecessáriol Ataca com Força Total 

1139. N1455 O Uso de "Biossólidos" Como Fertilizantes e a Criação 
da Doença da Vaca Louca em Humanos 

1140. N1243 A Religião Mundial Já Está Quase Formada — Preparada 
Pela Maçonaria 

1141. N1141 O Evangelista Billy Graham Declara em uma Entrevista 

Que Crê em Salvação sem Jesus Cristo 
1142. N1355 Conheça o Verdadeiro Rev. Billy Graham — Não é a 

Pessoa Que Você Imaginava Que Conhecia! 
1143. N1318 Obsessão com o Satanismo Agora Que o Aparecimento 

do Anticristo Está Próximo 
1144. N1189 O Satanismo e o Paganismo Antigo Estão Sendo 

Adotados nas Igrejas Liberais e Apóstatas 
1145. N1458 Um Incrível Similaridade Entre o Rei Herodes I e o 

Líder Palestino Yasser Arafat 

1146. N1429 Revelações Sobre Yasser Arafat: Não é Palestino; é 
Homossexual; é Controlado Pelo Serviço Secreto Russo 

1147. CE1083 As Sete Virtudes Pagãs, Segundo a Bíblia Satânica 
1148. N1041 Os Objetivos da Planejada Decadência do Sistema 

Público de Ensino 
1149. YUSKO-4 Corações Frios nos Últimos Dias 

1150. P147 Confusão no Banco das Testemunhas 
1151. CE1005 As Perfeições de Deus 
1152. N1343 Revista Católica Escolhe Nova Representação de Jesus 

Repleta de Símbolos de Feitiçaria 
1153. CE1011 Atividades Satânicas das Sociedades Secretas 

1154. CE1073 O Vaticano e as Sociedades Secretas em Busca da 
Nova Ordem Mundial 

1155. Free14 Ex-Feiticeiro Iluminista Revela a Forte Ligação da 
Maçonaria com a Feitiçaria 

1156. N1373 A Ênfase Excessiva em Sexo na Televisão Evidencia a 
Proximidade do Julgamento Físico 

1157. N1408 As Surpreendentes e Pouco Conhecidas Implicações do 

Aparecimento do Anticristo, Conforme Mateus 24 
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1158. N1332 Confirmação de Grandes Discrepâncias no Ensino 

Profético Padrão 
1159. P153 Conforto de Deus nas Vindouras Horas Difíceis 

1160. N1059 Satanás Quer Seus Filhos Adolescentes — Saiba como 
Protegê-los 

1161. N1468 Sexo Ilícito, Violência e Canibalismo: Satanismo 
Correndo Solto. Análise do Filme "Hannibal" 

1162. P158 A Remoção dos Antigos Limites: O Mistério da Iniqüidade 
em Operação 

1163. RC110 Os Escapulários — Outro Evangelho, Outro Modo de 

Obter a Salvação e a Vida Eterna 
1164. YUSKO-3 A Hora Está Avançada 

1165. P154 O "ABC" e "XYZ" da Salvação: O Perigo de Pregar uma 
"Salvação Fácil" 

1166. N1423 O Curso Bíblico Conhecendo Deus e Fazendo sua 
Vontade — Exemplo de Desvio Sutil das Escrituras 

1167. N1399 O Centro Governamental em Washington Foi Projetado 
Como uma Árvore da Vida Sefirot, da Cabala 

1168. P157 Diamantes e Zirconita: Até Para um Joalheiro Pode Ser 

Difícil Distinguir 
1169. RC111b O Purgatório Existe? Parte 3 de 3 

1170. N1388 Espírito Demoníaco do Erro é Desmedido em 
Certos Homens Que se Apresentam Como Líderes Cristãos 

1171. RC111a O Purgatório Existe? Parte 2 de 3 
1172. RC111 O Purgatório Existe? Parte 1 de 3 

1173. N1405 O Amor à Morte — Liberada nos EUA a Comercialização 
da Pílula Abortiva RU-486, a "Pílula do Dia Seguinte" 

1174. N1443 Mais Indícios Preocupantes de Guerra no Oriente Médio 

1175. RC101 Sola Scriptura — Somente as Escrituras 
1176. RC102 Quem Pode Interpretar a Bíblia? 

1177. ROCK1 Rock Religioso — A Música do Diabo na Igreja!!! 
1178. CE1008 A Adoração à Virgem Maria e às Deusas Pagãs 

1179. P142 Demônios e Ocultismo: Realidade Bíblica x 
Desinformação Popular 

1180. P130 Lia, a Antepassada Feiosa de Cristo 
1181. P141 Você Está Realmente em Cristo? 
1182. N1409 O Governo Pró-Ocidente da Turquia Deverá Cair — O 

Cumprimento das Profecias Bíblicas Parece Requerer Isso 
1183. N1132 O Mito do Papai Noel Versus A Realidade de Jesus 

Cristo 
1184. N1342 Os Magos Que Visitaram o Menino Jesus: Quem Eram, 

de Onde Vieram, e Como Souberam Que Ele Tinha Nascido? 
1185. N1426 A Coréia do Norte Está se Preparando Para a Guerra, 

Embora Negocie a Paz 
1186. N1422 A Vindoura Aniquilação do Povo Palestino, a Casa de 

Esaú 
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1187. N1384 Jerusalém, a Pedra de Tropeço nas "Negociações de 

Paz" no Oriente Médio 
1188. N1286 Os "Portadores" Estão Aqui Para Conduzirem o Mundo à 

Nova Ordem Mundial 
1189. CE1087 A Rápida Deterioração Espiritual Indica a Proximidade 

do Julgamento Físico 
1190. N1182 Ex-Satanista Demonstra que as Crenças da Nova Era 

São Idênticas aos Ensinos de Magia Negra de Aleister Crowley 
1191. Fornicacao Fornicação e Doenças Sexualmente Transmissíveis 

nos Últimos Tempos 

1192. N1390 Harry Potter — Realidade ou Apenas Fantasia? Ou 
Ambas as Coisas? 

1193. N1393 Harry Potter: Pagãos Exultantes com o Crescente 
Interesse dos Jovens Pela Feitiçaria e pela Magia! 

1194. N1377 Livros da Série Harry Potter: Proteja Seus Filhos e 
Sobrinhos Desse Mal 

1195. N1392 Harry Potter: Conheça a Lista de Livros Recomendados 
aos Alunos do Segundo Ano na Escola de Magia e Bruxaria de 
Hogwarts 

1196. N1387 Harry Potter e a Câmara Secreta Retrata o Sacríficio, 
Corte e Cozimento de Seres Humanos 

1197. N1380 Harry Potter: As Capas de Dois Livros da Série Exibem 
Símbolos Ocultistas do Anticristo 

1198. N1386 Harry Potter: Artigo Satírico Encontrado em Site 
Satanista Elogia os Livros da Série, Especialmente Por Levarem as 

Crianças ao Satanismo 
1199. HP001 Harry Potter, o Novo Herói Infanto-Juvenil — 

Compreensão Básica 

1200. P138 Irmãos Ignorantes: Não Saber Reconhecer o Inimigo 
Pode Ser Fatal 

1201. Camelo Conheça o Camelo 
1202. N1050 Os Sete Principados do Reino das Trevas [Conforme 

Ensinado aos Feiticeiros Iluministas] 
1203. N1308 O Espírito Que Está Por Trás dos Óvnis É Demoníaco! 

1204. Pokemon Pokémon — II: Um Jogo Inocente ou Não? 
1205. N1253 Possessão Demoníaca em Escala Nacional 
1206. N1385 Revistas Femininas Promovem os Mistérios Luciferianos 

do Oriente 
1207. N1316 Criada a Tecnologia Para a Implantação da Marca da 

Besta! 
1208. N1252 A Marca da Besta Poderá Ser a Inserção Satânica 

Definitiva! 
1209. Provamos Conclusivamente Que a Maçonaria é Adoração a 

Lúcifer — Parte 5 de 5 
1210. Provamos Conclusivamente Que a Maçonaria é Adoração a 

Lúcifer — Parte 4 de 5 
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1211. Provamos Conclusivamente Que a Maçonaria é Adoração a 

Lúcifer — Parte 3 de 5 
1212. Provamos Conclusivamente Que a Maçonaria é Adoração a 

Lúcifer — Parte 2 de 5 
1213. Provamos Conclusivamente Que a Maçonaria é Adoração a 

Lúcifer — Parte 1 de 5 
1214. Free10 Carta Aberta a Todos os Maçons, Especialmente 

Àqueles Que se Consideram Cristãos 
1215. Free001a Maçonaria — Duas Organizações, Uma Visível, Outra 

Invisível 

1216. CE1078 Sociedades Secretas Mataram o Senhor Jesus Cristo 
— Parte 2 de 2 

1217. CE1077 Sociedades Secretas Mataram o Senhor Jesus Cristo 
— Parte 1 de 2 

1218. N1040 Símbolos Maçônicos de Poder no Trono do Poder — a 
Capital Washington 

1219. N1081 Fonte Maçônica Confirma o Artigo N1040, Que Mostra 
Que o Centro Governamental Foi Criado em 1792 Como Uma Capital 
Dedicada à Maçonaria! 

1220. N1083 Considerando-se que Muitos Pastores São Maçons, 
Quais as Implicações na Nova Ordem Mundial? 

1221. N1144 A Maçonaria Realmente é uma Religião 
1222. CE1009 O Paganismo da Maçonaria 

1223. N1165 Fontes Satânicas Confirmam que os Cavaleiros 
Templários Eram Satânicos 

1224. Raizrock As Raízes Satânicas da Música Rock 
1225. Novonafe Se Você For Novo na Fé Cristã 
1226. CE1076Compreendendo os Planos Finais da Nova Ordem 

Mundial 
1227. N1231 Uma Profecia Misteriosa em Apocalipse Pode Ter Sido 

Cumprida Recentemente! 
1228. N1281 Os Jogos de Computador Embrutecem os Rapazes, 

Ensinando-os a Serem Eficientes e Frios Matadores 
1229. CE1086 Compreendendo os Segredos das Trevas — Proteja 

seus Filhos 
1230. N1033 Saiba Exatamente Qual é o Significado do Halloween, 

ou Dia das Bruxas 

1231. N1162 A Apostasia nas Igrejas Evangélicas Atinge Novas 
Proporções 

1232. N1007 Tese x Antítese = Síntese 
1233. P125 Como Deus Preparou um Pregador: Lições da Vida de 

Jonas 
1234. P123 Pastores: Como Devem Ser "Avaliados" 

1235. P138 Gratidão, o Indicador da Maturidade Espiritual 
1236. P117 Participação na Igreja — Você é Um Membro Fiel? 
1237. P128 Um Pecado Tolo: Por Que Orar se Podemos nos 

Preocupar? 
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1238. P118 Mundanismo, a Lepra Espiritual 

1239. Declafe Declaração de Fé e Visão do Ministério 
1240. P122 O Rico e Lázaro — O Contraste Entre Materialismo e 

Espiritualidade 
1241. P124 O Cristão e a Riqueza: É Errado Ser Cristão e Rico? 

1242. N1094 A Religião Mundial Já Está Oficialmente Criada 
1243. CE1038 Os EUA Podem Ser a Babilônia Econômica de 

Apocalipse 18 
1244. CE1080 Ensinos Bíblicos Sobre o Anticristo 
1245. N1034 O Papa Aceita a Teoria da Evolução 

1246. N1161 O Papa João Paulo II Recebe uma Marca na sua Fronte 
Colocada por uma Sacerdotisa de Shiva — Parte 1 

1247. N1163 O Papa João Paulo II Recebe uma Marca na sua Fronte 
Colocada por uma Sacerdotisa de Shiva — Parte 2 

1248. RC100 Saiba Qual é o Significado do Crucifixo Vergado que o 
Papa João Paulo II Carrega 

1249. N1359 O Papa João Paulo II Carrega Símbolo do Anticristo em 
sua Viagem a Israel em Março de 2000. 

1250. N1360 O Papa Usa Outro Símbolo de Magia Negra do Anticristo 

Durante sua Viagem a Israel. 
1251. CE1043 A Nova Ordem Mundial Lutando Para Romper as 

Amarras Que a Detém — Parte 4 
1252. CE1042 A Nova Ordem Mundial Lutando Para Romper as 

Amarras Que a Detém — Parte 3 
1253. CE1041 A Nova Ordem Mundial Lutando Para Romper as 

Amarras Que a Detém — Parte 2 
1254. CE1040 A Nova Ordem Mundial Lutando Para Romper as 

Amarras Que a Detém — Parte 1 

1255. N1017 Adolf Hitler, um Tipo do Anticristo 
1256. N1008 O Papel de Adolf Hitler na Nova Ordem Mundial 

1257. N1055 Plano das Seis Etapas para a Mudança de 
Comportamento 

1258. N1095 Revelada a Verdadeira Condição Espiritual dos Estúdios 
Walt Disney! 

1259. Harmon9 Cristo e o Anticristo — Trinta Pontos de Comparação 
1260. Cartaplo Carta ao Apóstolo Paulo 
1261. Pwr Orando sem Cessar 
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