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RESUMO 

Neste trabalho analiso três situações, a primeira um ato público 

chamado “ato das famílias” em Defesa de Jair Messias Bolsonaro, a 

segunda foi a “reunião pela Democracia” que ocorreu no centro de 

pesquisa universitário - CPU e a terceira situação, um vídeo publicado 

nas redes sociais intitulado “denúncia bombástica”. Assim, a pesquisa 

procura compreender uma gramática conservadora que contribui para a 

reconfiguração das ações coletivas. Todas as três situações aqui 

discutidas procuram descrever e interpretar modos de organização e a 

construção da representação de si no debate público com intuito de 

discutir como a moral evocada pelos atores dessa situação podem levar 

a negação do outro. 

 

          Palavras-chaves: ação coletiva; interação social; reconhecimento; moral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

ABSTRACT 

This act analysional three sessions, to an even one public called « act of 

families » in defense of Jair Messias Bolsonaro, a second to a «reading 

by the Democracy” that occurred in a center of research university social 

networks titled « bombastic denunciation”. Thus, a research may 

comprise a conservative gramar that contributes to a reconfiguration of 

collective actions. The three classes here discussed the experience of 

describing and interpreting modes of organization and the construction 

of the representation of public debate with the intuition of a discourse as 

a moral. 

         Keywords: collective action; social interaction; recognition ; moral 
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INTRODUÇÃO 

 

 De acordo com Pinto (2017), entre os períodos de 2013-2015, o cenário 

brasileiro vivenciou um conjunto de manifestações e milhares de pessoas foram às 

ruas. As mobilizações de junho de 2013 foram aquelas que tiveram uma 

visibilidade e tamanho inéditos. No entanto, pode-se destacar as manifestações 

contra a Copa do Mundo1 no Brasil em 2014, ou ainda, aquelas o impeachment da 

então presidenta Dilma Rousseff em 2015. De acordo com a autora, essas 

manifestações tendem cada vez mais a se identificar com posições políticas de 

centro e de direita, tomando um rumo cada vez mais conservador.  

Se seguirmos a trajetória dessas mobilizações, pode-se observar uma 

gramática política conservadora que se consolida paulatinamente, até antes do 

período supracitado.  Este movimento crítico pode ser observado nas 

mobilizações desde e 2013 por meio de cartazes nos quais podíamos ler “o meu 

partido é o meu país”2. Posteriormente, em atos dos anos de 2015, outros 

cartazes apresentavam algumas reivindicações como “a nossa bandeira jamais 

será vermelha”, “basta de Paulo Freire”, ou ainda exigiam uma intervenção militar. 

Outros demandavam um país “sem ideologia de gênero”, aludindo ao comunismo 

e “esquerdismo”, descritos como “doença” por estas mobilizações de direita. Neste 

sentido, a compreensão da gramática política que orienta as operações críticas e 

morais (Boltanski e Thevenot, 1991) de grupos conservadores pode nos oferecer 

preciosos elementos para compreender o que legitima a intensificação da 

fragmentação da sociabilidade brasileira. 

Dessa forma, nessa pesquisa, procurei acompanhar as moralidades 

conservadores que adquirem crescente visibilidade no espaço público brasileiro 

desde 2013. Pode-se insistir no fato de que o ápice desta visibilidade pode ser 

situado no ano eleitoral 2018, período durante o qual a conjuntura nacional 

apresentava um cenário político conflitivo, tenso acirrado, contribuindo para a 

 
1 Os protestos contra a realização da copa do mundo no Brasil em 2014 iniciaram com o foco no 
abuso de gastos do megaevento com estádios que custaram aos cofres públicos mais de 1 bilhão 
de reais, mas assim como nas manifestações de 2013 outra pauta foi ganhando força, contra 

corrupção. 
2 Categoria nativa. Vale lembrar que o uso das aspas duplas na maioria das vezes faz referência a 
uma categoria nativa como por exemplo, “esquerdista”, “em posição de casal” e “ilegalidade” . 
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intensificação da fragmentação da sociedade brasileira, a qual encontrava-se 

intensamente polarizada entre a direita e a esquerda. 

Destaco que a pesquisa foi iniciada no ano de 2018 quando emergiam 

novas configurações de ação coletiva (ou, pelo menos, tematizava-se algumas 

mobilizações desse modo, na época). Integrante do grupo de pesquisa Cidades, 

Espaços Públicos e Periferias -CEP28, interessou-me compreender formas (que 

me pareciam) emergentes de ação coletiva no ambiente acadêmico, qualificadas 

pelos seus militantes de “conservadoras” e “de direita”. Partindo de uma, 

apresento, nesta monografia, os resultados de um observação de situação  in situ 

(ato em defesa de Jair Bolsonaro; reunião estudantil com alunos de “direita” e 

“esquerda”; vídeo construído por movimentos de direita) fundamentada no recorte 

analítico de  E. Goffman (2002), em particular, da obra “a representação do Eu na 

Vida Cotidiana” em que a vida se apresenta como um palco de representações de 

si.3 

Dessa forma, focalizo-me nos personagens que “ameaçam” desestabilizar o 

curso de uma interação cooperativa e ordenada. Vale destacar que quando me 

refiro ao personagem do “ameaçador”, parto das qualificações dos outros atores 

que compartilham a situação com ele. A perspectiva goffmaniana, permite 

compreender como essa “ameaça” se define ao longo das situações. 

Paralelamente, procurarei compreender como estas situações configuram 

ordenamentos bastante fragmentados em torno de princípios superiores comuns 

(Boltanski e Thévenot, 1991). 

Para realizar esta observação, durante cerca de sete meses, compartilhei o 

cotidiano de José, meu interlocutor principal com a finalidade de descrever e 

interpretar mobilizações e meios de ação no quadro de mobilizações 

conservadoras. José ainda em nossa primeira conversa demonstrou interesse em 

participar da pesquisa, ao longo desse período me convidou para participar de 

reuniões estudantis que ele participaria (reunião de colegiado, por exemplo), além 

de nossas conversas semanais sobre o Centro de Pesquisa Universitário. Outro 

 
3 Por representação, entende-se “toda atividade de um indivíduo que se passa de um indivíduo que 

se passa num período caracterizado por sua presença contínua diante de um grupo particular de 

observadores e que tem sobre estes alguma influênc ia” (Goffman, 2002). Portanto, “representar” 
não significa falsear, não possui um sentido necessariamente pejorativo, mas sim atuar segundo 
um papel limitado a determinadas situações sociais. 
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ponto a ser ressaltado é que José aparentava apesar da desconfiança, uma 

animação com minha presença, e por isso, buscava me comover durante seus 

relatos. O trabalho tornou-se um desafio, primeiro devido à minha pouca inserção 

no campo, segundo, porque durante alguns anos fui militante orgânica do 

movimento negro, criando de alguma forma um clima de desconfiança no campo. 

Minha presença no início era sempre motivo de questionamento para os atores, 

assim fez-se necessário revisar cada método de pesquisa aplicado mais de uma 

vez.  

Por essa razão, além de tecer interlocuções cotidianas com José, realizei 

observações de três tipos de situações. Propus organizar esta monografia em três 

capítulos que analisam cada uma dessas três situações que me pareceram 

representar exemplarmente três ciclos da mobilização coletiva em análise. Esta 

observação se acompanhou de uma pesquisa bibliográfica e de uma análise do 

uso das redes sociais durante a pesquisa de campo. Um repertório central de 

muitas das críticas dos atores engajados em arenas “conservadoras” se 

fundamentava na negação do outro. Semelhantemente aos empreendedores 

morais (Becker, 2008), alguns dos atores “de direita” sobrepuseram suas visões 

do mundo, colocando-se como “cidadãos de bem”, o que os colocavam na 

condição de julgar. 

Assim, o objetivo dessa pesquisa é descrever e interpretar a atuação, 

encenação, gestão das impressões e justificações (Goffman, 2002)4 destes 

movimentos de direita – mais especificamente – do movimento de direita da 

cidade Tradição5. O objetivo secundário é de compreender como esses atores se 

constroem nos espaços públicos, a construção desses personagens acaba por 

romper com uma interação coordenada podendo desestabilizar o viver juntos e 

fragmentar a sociabilidade. Portanto, essa monografia, busquei analisar a 

construção do problema (e suas consequências) da negação do outro no debate 

público dos últimos anos no Brasil. 

 
4Segundo Goffman (2002) indivíduo influencia o modo que os outros o verão pelas suas ações. Por 

vezes, agirá de forma teatral (de forma intencional ou não) para dar uma determinada impressão, 
os indivíduos buscam controlar as impressões que os outros têm a seu respeito por meio do 
gerenciamento de impressões, pois apesar das relações sociais não ser um palco teatral, não se 
sabe onde ocorre ou não a encenação. As expressões de surpresa, aprovação, ironia, desgosto à 
medida que interagimos formam a opinião alheia sobre nós. E temos consciência disso. Por isso, 

gerenciamos nossa fala, ponderamos nossos gestos e monitoramos nossas reações. 
5Tradição é o nome fictício da cidade em que realizei essa pesquisa. 
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Segundo Cefaï (2009), esses atores são confrontados a mundos, dispõem 

de uma capacidade de julgamento estético, moral e político e podem ou não se 

engajar em ações coletivas. Nesse processo, os atores qualificam os problemas 

que consideram prioritários, isto é, definem situações que avaliam problemáticas 

que exigem (de seus pontos de vista) uma solução. Neste processo, forma-se uma 

arena pública. Os indivíduos redefinem seus horizontes a partir das suas 

experiências públicas, resultantes da realidade na qual atores estão inseridos. 

“A compreensão não se exerce em atitudes e opiniões que os atores 
operariam em seu foro interior, mas em justificações, em releituras ou em 
anúncios que organizam a experiência que os atores têm da situação e 
de suas “intenções” respectivas. Os motivos são atos de enunciação em 

público que reordenam a ordem da interação. (CEFAÏ, 2004 p.)” 

  Ainda me inspiro do trabalho de Cefaï (2004) no tocante à questão das 

afeições por situações.  Por exemplo, o autor explica que o mal-estar, a euforia, o 

entusiasmo, assim como o sentido do “bem”, do direito, da justiça, a honra e a 

paixão, são antes de tudo sentimentos morais. Esses sentimentos e até mesmo as 

experiências são definidas in situ (Goffman, 2012), isto é, em situações 

elaboradas de acordo com os princípios de organização coletiva e coordenada 

que regem determinada situação. 

“O indivíduo influencia o modo que os outros o verão pelas suas ações. 
Por vezes, agirá de forma teatral para dar uma determinada impressão 
para obter dos observadores respostas que lhe interesse, mas outras 
vezes poderá também estar atuando sem ter consciência disto. Muitas 

vezes não será ele que moldará seu comportamento, e sim seu grupo 
social ou tradição na qual pertença. (Goffman, 2007, p. 67)” 

Para finalizar a breve apresentação do recorte analítico da pesquisa, ainda 

destaco outra importante contribuição de OLIVEIRA (2008) referente ao insulto 

moral. I autor destaca duas características do insulto moral: de um lado, trata-se 

de uma agressão objetiva a direitos que não podem ser traduzidos em evidências 

materiais. Por outro lado, trata-se de uma negação da identidade do outro. O 

insulto moral é assim uma agressão à dignidade, ou ainda, a negação de uma 

obrigação moral que pode ou não significar um desrespeito a direitos. Neste caso, 

o reconhecimento é a condição dependente para que ocorra a dignidade, pois 

quando a existência do outro é negada, ocorre para o indivíduo não reconhecido 

uma agressão à sua dignidade, uma ofensa. 

O problema da negação do outro ainda pode analisado a partir da obra de 

Ricoeur (2008) quando este autor propõe realizar uma hermenêutica do si. Para 
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este filósofo, o outro é apenas possível em si mesmo e vice-versa. Dessa forma, a 

alteridade, capacidade de se colocar no lugar do outro, se apresenta como uma 

estima do outro, que ao tomar estima de si articula-se para tomar consciência do 

outro. De acordo com Ricoeur (2008), essa estima vem da capacidade que o ator 

tem de agir e avaliar o mundo, isto é, estimar o outro seria reconhecê-lo como um 

outro-eu. Estas são as principais ferramentas que articulei para a compreensão do 

problema acima apresentado e que configuram paralelamente o recorte analítico 

para a descrição das formas de problematizar o outro nas mobilizações 

estudadas.  
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CAPÍTULO 1 – EVENTO DA FAMÍLIA: “O GRANDE ATO PATRIOTA” 
 

1.1 - O evento das famílias 
 

O ano de 2019 no Brasil foi ritmado pelas eleições à presidência da 

república. A candidatura que adquiriu grande repercussão no período foi a de Jair 

Messias Bolsonaro, do Partido Social Liberal – PSL. Os movimentos e 

organizações de direita que se qualificavam de “conservadores e protetores do 

bom costume e da família” declararam seu apoio ao presidenciável que ao longo 

do período eleitoral gerou discussões. Nas redes sociais, as declarações 

polêmicas do candidato sempre provocavam inúmeros debates, acirrando os 

conflitos entre “pro-Bolsonaro” e “anti-Bolsonaro”. Uma mobilização virtual que 

teve uma importante amplitude foi o movimento de mulheres contra Bolsonaro que 

ficou conhecido pelo hashtag ELENÃO.  

Segundo o movimento de mulheres – que no grupo da plataforma, recebeu 

mais de dois milhões de “membras” -, a candidatura de Jair Messias Bolsonaro 

representava um retrocesso contra os direitos das mulheres e de demais 

populações, como negros e lgbtqi+. No dia 29 de setembro de 2018, o movimento 

convocou para um ato por meio das redes sociais nomeado “ele não” - antes do 

primeiro turno das eleições 2018. Assim, este movimento de mulheres se formou 

para recusar a representatividade do candidato no Brasil. Na descrição de alguns 

dos mais de 65 eventos que ocorreram no Brasil, a apresentação das integrantes 

deste movimento é autoexplicativa no tocante aos motivos pelos quais o 

movimento é contra a candidatura do presidenciável. 

“Somos mulheres, milhões e diversas. Somos brasileiras e 

imigrantes. Jovens e de cabelos brancos. Negras, brancas, 

indígenas. Trans e travestis. Somos lgbttqis, amamos 

homens, mulheres ou ambos. Casadas e solteiras. Mães, 

filhas, avós. Somos trabalhadoras, donas de casa, 

estudantes, artistas, funcionárias públicas, pequenas 

empresárias, camelôs, sem teto, sem-terra. Empregadas e 

desempregadas. Mulheres de diferentes religiões e sem 

religião.  
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Em outros casos, são explicadas as causas do movimento e justificadas as 

posições anti-Bolsonaro: 

 

Estamos, hoje, juntas e de cabeça erguida nas ruas de todo 

o Brasil porque um candidato à presidência do país, com um 

discurso fundado no ódio, na intolerância, no autoritarismo e 

no atraso, ameaça nossas conquistas e nossa já difícil 

existência. Estamos na rua porque seu programa político 

econômico é um retrocesso, uma reprodução piorada das 

políticas terríveis do Temer.  

(...) 

 Por que somos contra Bolsonaro? 

Jair Bolsonaro despreza negros, indígenas, lgbtqis e todas as 

que lutam em defesa dos direitos das mulheres. Considera 

quilombolas ‘vagabundos’. Faz apologia à cultura do estupro. 

Adota discurso que legitima o feminicídio. Diz que o 

nascimento de sua única filha mulher foi uma ‘fraquejada’. 

Insiste que não há nada a fazer quanto à diferença salarial 

entre homens e mulheres. Para ele, dar ‘porrada’ em 

meninos impede que eles ‘se tornem’ gays. Seu vice na 

chapa, o General Mourão, declarou que famílias criadas por 

mães e avós são fábricas de desajustados (...)” 

No mês de setembro, às vésperas do ato de mulheres, os movimentos de 

direita que apoiavam o presidenciável lançaram, por sua vez, o “evento das 

famílias pró Bolsonaro”, ato que ocorreu no dia 29 de setembro de 2018, nos 

mesmos dia e horário do ato de mulheres. O intuito era demonstrar que a “família 

de bem” queria Jair Bolsonaro presidente do Brasil. Quando descobri a 

convocação do ato nas redes sociais, me interessei em participar deste ato, 

avaliando que seria um momento central de minha pesquisa de campo, que já 

estava em andamento desde junho do mesmo ano. Entrei na plataforma 
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facebook6, acessei meu perfil7, para encontrar o evento na cidade Tradição8. O ato 

apareceu ainda como uma oportunidade de acompanhar este movimento moral 

conservador que só enaltecia no país desde 2013 – após as jornadas de junho – e 

parecia estar no seu ápice no ano de 2018 em situação de campanha eleitoral.  

A princípio, o evento ocorreria no mesmo local que o ato do movimento das 

mulheres #elenão. No entanto, ele foi realocado para uma outra praça nas 

proximidades, distante de 2 quilômetros de distância. Não obstante, na semana do 

dia 29 de setembro, o ato foi realocado novamente. Desta vez, para uma praça 

que denominarei de Praça da Copa. Esta última ficava à 3 quilômetros do ato 

“#ele não”. Todas as mudanças de locais, foram notificadas por membros do 

movimento de direita da cidade no evento da plataforma facebook. Nas 

justificativas da mudança de local, diziam que “tentaram boicotar o movimento, 

mas que graças a Deus, ele aconteceria”. Alguns outros comentários foram 

surgindo no post9, alguns diziam, “vamos aparecer na praça [do ato ele não, 

risadas]”, em resposta, outra pessoa diz “parece que vai ter um movimento do PT 

[partido dos trabalhadores] na praça, melhor esse local mesmo para não haver 

conflitos”, outra pessoa acrescenta, “vamos ficar longe desse animais assassinos”. 

Outra justificativa para a mudança de endereço surge nos posts, quando 

um usuário da rede social solicita esclarecimento quanto ao motivo da nova 

mudança do local do ato pro-Bolsonaro. O organizador responde explicando que a 

mudança decorreria da presença da comunidade lgbtqi na praça em que ocorreria 

o ato. Segundo um dos membros do evento, duas coisas opostas no mesmo lugar 

seriam conflitantes. Um outro acrescenta: “só ficamos sabendo disso ontem”. 

Outro ainda comenta: “Q[ue] delícia, neh? Eles têm prioridade e nós, q[eu] nos 

viremos”. Ao longo do evento criado no facebook, duas outras publicações 

chamaram atenção: o primeiro era um cartaz de convite para participar do ato com 

 
6 O Facebook é uma plataforma onde mantemos um perfil pessoal para nos relacionarmos com 
nossa rede de amigos, através de ferramentas como texto, imagem, som, vídeo etc. 
7O perfil é a versão da plataforma facebook para pessoas físicas, a princípio seu público principal. 
Funciona como uma “ficha: contém informações pessoais como locais de estudo e trabalho, rede 
de amigos (limitada) e uma linha do tempo com fotos, vídeos e notas atrelados unicamente à 

pessoa identificada. 
8 Tradição é o nome fictício da cidade onde realizei essa pesquisa. 
9Post é uma palavra em inglês que traduzida significa postar, neste caso, refere-se a um texto 

publicado na rede social facebook. É importante ressaltar que todas as informações concernentes 
a plataforma facebook que discuto neste artigo, são informações públicas a qualquer usuário da 
plataforma. 
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o local, data, horário e uma foto do presidenciável. O fundo do cartaz aludia à 

bandeira do Brasil e em letras grandes dizia “O grande ato patriota dia 29 de 

setembro [2018]”. O outro post fornecia orientações para as pessoas que 

participariam do ato e era intitulado: “o que levar para o evento pró-Bolsonaro”. O 

kit do manifestante solicitado previa um documento com foto, um celular carregado 

e com senha, água, blusa do Brasil ou da campanha do presidenciável. 

1.2 - O grande ato patriota 
 

O dia 29 de setembro amanheceu cinzento e nublado. Às 13 horas, horário 

marcado para o início do evento, começou a chover. Por volta das 14 horas e 30 

minutos, a chuva cessou e eu consegui chegar até o ato. As ruas estavam 

silenciosas neste dia.  O acesso à praça Copa implicava passar pela praça do 

outro ato, ele não. Quando cheguei à praça Copa, me deparei com duas viaturas 

da polícia militar paradas e algumas pessoas reunidas em um dos lados da praça. 

Eu não sabia muito bem como interagir com as pessoas do ato que já havia 

começado. Fiquei alguns minutos parada, me perguntando onde seria melhor 

ficar. Alguns manifestantes seguravam uma grande faixa na qual estava escrito: 

“se você é Bolsonaro, buzine”. Sempre que um carro, caminhão ou moto buzinava, 

todos iam à loucura, pulavam, aplaudiam e gritavam juntos “Bolsonaro 2018”. 

As pessoas usavam farda do exército, blusas com a imagem do candidato 

Jair Messias Bolsonaro. As blusas da seleção brasileira de futebol, na maioria dos 

casos, estavam personalizadas com o número 17 – número a ser digitado na urna 

para votar no J. M. Bolsonaro- e com o nome do candidato. Em outras camisas, 

havia impressões como “Brasil acima de tudo, Deus acima de todos”, lema da 

campanha, ou ainda, “o meu partido é o Brasil” e “é melhor JAIR se 

acostumando”. Havia também, bandeirinhas do Brasil – aquelas popularmente 

usadas no período da copa do mundo – e adesivos com cerca de 25 centímetros, 

escrito “Bolsonaro 17, vice General Mourão -coligação Brasil acima de tudo, Deus 

acima de todos PSL – PRTB” e, abaixo disso, o símbolo do movimento de direita 

da cidade. 

Depois de alguns minutos, me encaminhei para o outro lado da praça para 

me sentar em um dos bancos vazios com a intenção de anotar o que acontecia 

durante o evento, como falas, músicas, gritos de ordem, faixas e etc. No instante 
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em que peguei o celular para realizar as primeiras anotações, quatro homens (três 

dentre eles se apresentavam como líderes do movimento de direita) chegaram 

pelas minhas costas gritando “Bolsonaro 2018, Bolsonaro 2018”. Um desses 

homens estava vestido de uma parte de sua farda e uma blusa do presidenciável. 

Perguntou-me se eu estava participando do ato, enquanto o outro apontava o 

celular na minha direção. Eu timidamente respondi que sim, que estava 

acompanhando o ato. Eles prontamente me convidaram para me juntar as demais 

pessoas e eu respondi que iria em breve. Eles saíram e foram em direção ao ato. 

Logo depois, decidi me aproximar mais uma vez para observar a 

organização do evento. Não havia microfone, nem caixa de som como nos atos 

dos quais era mais familiar. As músicas provinham das caixas de som dos carros. 

Houve apenas uma fala – a de encerramento - durante esse período. Dois 

motoristas de carro haviam colocados músicas. Uma hilux10 branca estava sendo 

usada como uma espécie de palanque Toda vez que as pessoas se dispersavam, 

os “líderes” da direita subiam na parte traseira do carro e pediam para que as 

pessoas ficassem concentradas por perto. Os carros tocavam músicas da 

campanha de Jair Bolsonaro. Muitas delas eram paródias feitas por seus 

apoiadores, os gêneros musicais variavam, de funk ao sertanejo, perpassando o 

rap e o trap11.  

 Algumas cenas se repetiam. Por exemplo, todos cantavam as músicas. 

Alguns homens chegaram a subir na hylux para cantar músicas, fazendo o sinal 

de atirar com uma arma nas mãos – gesto que virou um marco da campanha 

Bolsonaro. Com o dedo indicador apontado para frente, o polegar para cima e os 

demais dedos fechados, dançavam ao som das músicas e das buzinas dos carros. 

“Proibidão do Bolsonaro – MC Reaça 

Ele veio quente e hoje tá fervendo 

Ele veio quente e hoje tá fervendo 

Quer desafiar? Não tô entendendo 

Pra votar Bolsonaro minha mão já tá tremendo 

Dou pra CUT pão com mortadela 

 
10são as camionetes compactas fabricadas e comercializadas pela Toyota Motor Corporation. O 

nome Hilux foi adotado como um substituto do Stout em 1969. O termo "HILUX" quer dizer "alto 
luxo" possivelmente derivado das palavras em inglês high e luxury.  
11 Funk, Sertanejo, Rap e Trap são gêneros musicais. 
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E pras feministas, ração na tigela 

As mina de direita, são as top mais bela 

Enquanto as de esquerda tem mais pelo que cadela 

Bolsonaro salta de paraquedas 

Bolsonaro capitão da reserva 

E o Bolsonaro casou com a Cinderela 

Enquanto o Jean Wyllys só tava vendo novela 

Maria do Rosário não sabe lavar panela 

Jandira Feghali nunca morou na favela 

Luciana Genro apoia os sem terra 

Mas não dá o endereço pra invadirem a casa dela 

Essa juventude só se degenera 

Pega o Paulo Freire e manda pra estratosfera 

Um Brasil pra frente é o que o povo espera 

Vamo distribuir livro do Olavo pra galera 

 

Ciro Gomes baita Zé ruela 

Lula preso dentro de uma cela 

Paga de comuna e mente à vera 

Mas vai pra Nova York quando pode a Manuela 

 

Bolsonaro salta de paraquedas 

Bolsonaro capitão da reserva 

E o Bolsonaro casou com a Cinderela 

Enquanto o Jean Wyllys só tava vendo novela”12 

 

As músicas se repetiam com uma certa frequência, as pessoas não 

desanimavam, cantavam cada uma delas. Todas as vezes que tocavam, 

dançavam, tiravam fotos, sempre com as mãos mimando uma arma. Por vezes, 

alguns participantes do evento subiam no “palanque” improvisado e pegavam uma 

barra de ferro para simular uma metralhadora, apontando a barra de ferro para o 

alto, enquanto faziam o barulho de tiro com a boca. 

 
12Acesso em: https://www.letras.mus.br/mc-reaca/proibidao-bolsonaro/ Data de acesso: 06/06/2019 
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Vejamos mais uma das músicas que tocaram durante uma dessas 

performances. 

“O Mito Chegou! - El venecoV-Hero 

O mito chegou! 

O mito chegou! E o Brasil acordou 

A esperança de verdade, olhar de criança 

Agora podemos ver um futuro melhor 

O mito chegou! E o Brasil acordou 

A esperança de verdade, olhar de criança 

Agora podemos ver um futuro melhor 

O mito chegou! 

(...) 

O povo já cansou de mentiras, tantas falácias e hipocrisia 

Nos tempos de hoje claramente posso ver 

Ele defende o Brasil acima dos seus interesses 

Uma nova onda tomou conta do Brasil 

De forma espontânea como jamais se viu 

A honestidade chegando e voltando à cena 

Por isso Bolsonaro é aclamado onde chega! 

TV, rádio, revista, jornal, artistas, atores da Globo passam mal 

Mamaram na teta do Governo marginal 

Boquinha vai secar, tá ligado, passa mal 

Ordem e progresso! Quero pro meu país 

Bolsonaro! Representará um futuro mais feliz 

Ir à escola por que quero aprender, ciência, matemática, física e 

português 

Sexo! Não tenho idade pra isso 

Ideologia de gênero, oh que nojento 

Nasci menino! Vou me tornar um homem 

Deus quis assim, não me incomode 

Obrigado meus pais, pela orientação 

Bolsonaro na cabeça e no coração 

Todos Brasileiros que a minha voz escuta 

Pátria sou seu filho, não vou fugir a luta! 

(...) 

O mito chegou! Ele sempre teve a razão! 
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O mito chegou! O cara mais honesto no meio de toda essa podridão 

O mito chegou! Deus lhe deu a missão de governar a maior nação 

O mito chegou! Bolsonaro a presidente 

O mito chegou! 

O mito chegou! 

O mito chegou! 

E a esquerda apavorou 

Ah você pode correr! 

Não existe mais volta 

Bolsonaro presidente 2018, o mito chegou! 

Quem vos fala é El Veneco, El veneco louco e V-Hero, filho do El Veneco 

Eu dou a cara para bater, não tenho medo de você! 

Eu dou a cara para bater, não tenho medo de você!13 

Bolsonaro presidente 2018. O mito chegou! 

A música acima, oficial da campanha, foi uma das principais a tocar no ato, 

gravada por El Veneco, um youtuber14 venezuelano que mora há 25 anos no 

Brasil. A música conta ainda, com a participação especial do seu filho conhecido 

como V-Hero, que tem por volta de seis anos de idade, o menino canta sobre ir à 

escola para aprender ciência, matemática, física e português, não ideologia de 

gênero, porque é nojento. Pois ele nasceu menino e por isso, vai se tornar um 

homem, ao longo da letra, ele reafirma dizendo que Deus quer assim. A outra 

música que embalou o 29 de setembro na praça da Copa, foi um trap lançado na 

plataforma youtube15 em 28 de janeiro de 2018, a letra da música é feita de 

trechos de falas do até então candidato à presidência da república, Jair Messias 

Bolsonaro. A música se chama “Bolsonaro Trap”. 

“[Maria do Rosário] mas o que é isso? 

[Bolsonaro] vagabunda 

Vocês é que foram pervertidos 

Que que é? Vai fazer careta? 

 
13 Acesso em: https://www.letras.mus.br/el-veneco-e-v-hero/o-mito-chegou/  Data de acesso: 

06/06/2019 
14Youtuber também é conhecido como personalidade da plataforma youtube, celebridade ou 

criador de conteúdo da plataforma, é um tipo de celebridade e cinegrafista da Internet que ganhou 
popularidade no site de compartilhamento de vídeos.  
15O youtube é uma plataforma de compartilhamento de vídeos, em que é possível assistir vídeos, 

compartilhar ou mesmo criar seu conteúdo e torná-lo disponível para outras pessoas através da 
plataforma. 
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BuuuuBuuuu 

[Maria do Rosário] mas o que é isso? 

[Bolsonaro] a única coisa boa do Maranhão  

É o presídio de pedrinhas 

É só você não estuprar, não sequestrar,  

não praticar latrocínio que você não vai pra lá 

 porra! Cabou, cabou! 

Tem que da vida boa para aqueles canalhas? 

Fode nós a vida toda. Tá de brincadeira? 

Tem que se foder, acabou. 

[repórter] a confusão é antiga, começou em 2003 

Em uma entrevista de Bolsonaro à REDETV  

no salão verde da câmara. 

[Bolsonaro] ô vagabunda! 

[Maria do Rosário] o que é isso aqui? 

É um desequilibrado 

[Bolsonaro] ô vagabunda! 

Não é porque o elemento faz sexo 

Com seu órgão excretor que ele vai ter regalia para ele. 

Primeiro que ele não leva na testa gay, 

Homossexual, travesti, transexual. 

[Maria do Rosário] o que é isso? 

[Bolsonaro] chora agora, chora... 

[Maria do Rosário] mas o que é isso, 

O que é isso aqui?16 

A música compunha um conjunto de repertórios muito significativos para 

aquele grupo e complementava o ambiente moral da situação. Combinava com as 

camisas com frases impressas como “meu país não se tornará a Venezuela”, ou 

ainda, “minha bandeira não será vermelha”. As músicas reverberavam um 

discurso ideológico, político, social, cultural e econômico, no qual aquelas pessoas 

acreditavam e cantavam com muito penhor. Portanto, essa etnografia tornou-se 

crucial para a análise desse trabalho, pois possibilitou compreender como esses 

personagens se apresentam no espaço público, como elaboram e elegem certas 

pautas prioritárias, ou ainda, como orientam o debate público.  

 
16Acesso em: https://www.youtube.com/watch?v=6oakJe3ZTAU  Data de acesso: 06/06/2019 
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Durante o período que ocorreu o ato, duas mulheres foram ao meu 

encontro. Comentaram que estava um tanto despercebida e se exclamaram 

quando perceberam que não usava blusa do presidenciável, tampouco a camisa 

da seleção brasileira. Prosseguiram recomendando que eu usasse um adesivo. 

No mesmo instante, uma delas colou o adesivo de cerca de 25 centímetros no 

meu peito, logo em seguida, me entregaram uma bandeirinha do Brasil. Antes 

mesmo que eu pudesse falar algo, me convidaram para ficar com elas do outro 

lado da praça. Sem saber o que dizer, respondi que iria depois e agradeci o 

convite. Elas saíram e voltaram aos seus lugares. Percebi que continuavam me 

olhavam com frequência, até que começaram a balançar suas respectivas 

bandeirinhas e a cantar as músicas que tocavam. 

Minutos depois, quando eu estava me preparando para ir embora, observei 

um pequeno tumulto. Havia três homens com coletes do Tribunal Regional 

Eleitoral (TRE) que tinham acabado de chegar. Em seguida, apareceu mais uma 

viatura da polícia militar chega à praça. Os policiais saíram do carro, um deles 

portando uma metralhadora. Um dos participantes do ato se aproximou do fiscal 

do TRE e de um dos policiais para conversar. Nesse momento, ele vai para um 

canto por alguns minutos, começam a conversar, um outro manifestante pede 

para que as demais pessoas voltem para seus lugares e informa que está tudo 

bem. Nesse instante, iniciaram-se as conversas paralelas acerca da presença dos 

fiscais e alguns emitiram a hipótese de que teria havido uma denúncia anônima de 

irregularidade. O que mais se comentava era que o ato organizado pelas mulheres 

contra Bolsonaro havia denunciado o ato pró-Bolsonaro, não entanto, eram 

apenas especulações, pois nenhuma explicação pública foi dada pelos 

organizadores do ato sobre a presença do TRE a partir desse momento, o ato 

começou a ser paulatinamente encerrado. 

Um pouco antes dos agradecimentos dos “líderes da direita”, o policial que 

portava uma metralhadora, começou a circular pelo evento e a fotografar.  Neste 

instante, alguém pediu para tirar uma foto com ele mostrando a arma. O policial 

aceitou prontamente e posou para uma foto. “Famílias de bem”, mulheres, homens 

e crianças tiraram fotos com o policial. Um dos manifestantes, pediu para tirar uma 

fotografia em que ambos – ele e o policial – estivessem segurando a arma, o 

policial aceitou. 
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Sem o adesivo que aquelas mulheres colocaram em mim - eu havia tirado e 

guardado na bolsa -, me preparava para sair do ato que estava se encerrando. Um 

dos “líderes da direita” sobe ao “palanque” e agradece a presença de todos.  

Gritava que o ato havia sido “lindo” e que os “esquerdistas canalhas” iam ter que 

aguentar, pois eles não ficariam mais em silêncio. Ele acrescenta, “chega de 

ideologia de gênero, de Paulo Freire e do esquerdismo”. Afirmou que que 

Bolsonaro resgatará os valores da família e vai varrer essa “cambada”. Para 

finalizar, ele deu por encerrado o ato e propus que o trajeto de volta cruzasse o 

ato “elenão”. Ele convida então a todos para seguir seu carro.  

Algumas pessoas manifestam seu apoio e aceitação do convite. Uma jovem 

participante grita “Elas querem confusão? Então vamos dar confusão para elas”. 

Outra pessoa acrescenta “vamos arrumar confusão”. Todos comemoram, entram 

no carro e se organizam para sair em carreata. A partir desse momento, não pude 

mais acompanhar o evento, pois seria inviável acompanhar a carreata. Porém, 

soube que o “grande ato Patriota” da “família de bem” cruzou o outro ato “ele não”. 

Os carros teriam ficado parados por alguns minutos e seguiram seu curso. 

1.3 - As representações coletivas do grande ato 
 

Com base em tudo o que foi discutido até o momento, nesta parte do 

capítulo preocupei-me em elaborar uma articulação entre os autores e conceitos já 

comentados e a etnografia realizada no ato das famílias. O ato foi construído 

como uma resposta à parte da população que não se sentia reconhecida na 

candidatura do presidente Jair Bolsonaro nas eleições de 2018. Sob a justificativa 

da importância de preservar os valores, os bons costumes e defender a família, 

surgiu no debate público um movimento de apoio intenso a Bolsonaro.  

Ao longo desta situação, “valores” e “moral” se repetiam para fazer a 

apologia do presidenciável e para degradar a imagem do outro, neste caso, 

lgbtqis, feministas e “esquerdistas”. A moral e o valor significam nesta situação 

tudo o que é defendido ao longo do ato. Tudo o que for repugnante, ‘inaceitável’ e 

ilegal será considerado sem valor e imoral.  

Os valores desse grupo podem ser apreendidos nas duas músicas tocadas 

e cantadas no ato. A primeira é “o mito chegou” de El Veneco e a segunda é uma 



XXX 
 

música do gênero trap que reúne trechos de entrevistas cedidas por Jair 

Bolsonaro. Suas letras apresentam exemplarmente as moralidades do grupo que 

orientam também a construção das causas defendidas por este movimento:  

Música 1  

“[trecho da música ‘O mito chegou’ de El Veneco]  

(...) Ir à escola por que quero aprender 

ciência, matemática, física e português 

Sexo! Não tenho idade pra isso 

Ideologia de gênero, oh que nojento 

Nasci menino! Vou me tornar um homem 

Deus quis assim, não me incomode 

Obrigado meus pais, pela orientação 

Bolsonaro na cabeça e no coração  

(....) 

O mito chegou!  

Deus lhe deu a missão de governar a maior nação” 

Música 2 

“[trecho da música ‘Bolsonaro Trap’] 

[Bolsonaro diz] a única coisa boa do Maranhão  

É o presídio de pedrinhas 

(...) 

[Bolsonaro diz] tem que da vida boa para aqueles canalhas? 

Fode nós a vida toda. Tá de brincadeira? 

Tem que se foder, acabou. 

(...) 

[Bolsonaro diz] ô vagabunda! 

Não é porque o elemento faz sexo 

Com seu órgão excretor que ele vai ter regalia para ele. 

Primeiro que ele não leva na testa gay, 

Homossexual, travesti, transexual” 

 

Como pode-se observar se delineia uma gramática política a partir da qual 

define-se planos de normatividade entre um ‘cidadão de bem’ e “outros”, “do mal” 

ou “imoral”.  Por exemplo, a “ideologia de gênero” aparece como algo “imoral”:  se 

Deus fez menino o menino, sua masculinidade apenas é considerando seguindo 
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padrões referenciais heteronormativos. Em suma, com estas letras, se desenham 

também disputas sobre percepções de justiça e moralidades a partir das quais as 

moralidades destes atores são tidas por eles como verdades normativas.  

 Outro exemplo que permite refletir sobre este movimento moral é referente 

à negação da população lgbtqi+ no trecho: “não é porque o elemento faz sexo 

com seu órgão excretor que ele vai ter regalia”. Assim, reduzidos a ser meros 

“elementos”, em conflito com a lei, é não somente questionada a humanidade do 

homem gay, da travesti e da mulher trans com base nos valores morais de outrem, 

bem como é acionada a sujeição criminal (Misse, 2010).  

Se articulamos as observações acima com o trecho da música  “tem que dá 

vida boa para aqueles canalhas”, as pautas defendidas pelo grupo de direita 

reúnem um projeto já nesta campanha eleitoral de um reforço da desumanização 

de todos que fogem da “normalidade” (lgbtqi+, aqueles que estão em conflito com 

a lei - neste caso, o presos -, etc).  

Tanto os “líderes da direita” quanto os demais atores do ato justificavam 

seus apoios à candidatura de Jair Bolsonaro em função de valores como a defesa 

à família tradicional e a “moral”, o que ecoava com a música acima citada. Assim, 

as críticas às discussões sobre gênero e sexualidade aparecem no trecho “nasci 

menino! Vou me tornar um homem Deus quis assim, não me incomode”. Em 

suma, pode-se perceber a centralidade das moralidades religiosas que incidem 

nas operações críticas e morais compartilhadas neste evento. 

“A forma proposta por Boltanski e Thévenot como operador da 
legitimação das situações, a justificação, é, mais classicamente, um 
account, um ‘dispositivo linguístico empregado sempre que se sujeita a 
uma ação, a uma indignação valorativa’ ou uma ‘afirmação feita por um 

ator social para explicar um comportamento imprevisto ou impróprio - seja 
este comportamento seu ou de outra pessoa, quer o motivo imediato para 
afirmação parta do próprio ator ou de alguém mais’ (...) a justificação e 
desculpa desenham uma vida social marcada por aquela experiência de 
racionalidade contida nas tradições que analisamos é, mais que isso, por 
uma perene operação de ‘cobrança’ e ‘prestação de contas’ (account) 

uns aos outros. (Werneck, 2013)” 

 

 Em outros termos, a legitimação desse grupo se realiza por meio da 

negação do outro, a partir de uma imposição das moralidades do grupo sore todas 

aquelas que podem coexistir com este grupo em outras situações. O procedimento 

moral consiste em multiplicar acusações, como “esquerdistas” ou “doutrinadores” 
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por exemplo, aludindo claramente ao “AntiPTismo” e ao “AntiComunismo”17; Esta 

operação moral ainda permite construir o repertório do “povo [que] já cansou de 

mentiras, de tantas falácias e hipocrisia”. A deterioração do outro é assim um 

recurso que permite explicitar as percepções de justiça do grupo: 

 

“[trecho da música ‘Proibidão do Bolsonaro’ - Mc Reaça] 

E o Bolsonaro casou com a Cinderela 

Enquanto o Jean Wyllys só tava vendo novela 

Maria do Rosário não sabe lavar panela 

Jandira Feghali nunca morou na favela 

Luciana Genro apoia os sem terra 

Mas não dá o endereço pra invadirem a casa dela 

Essa juventude só se degenera 

Pega o Paulo Freire e manda pra estratosfera 

Um Brasil pra frente é o que o povo espera 

Vamo distribuir livro do Olavo pra galera” 

 

Por conseguinte, o que mantém esses atores engajados ao longo desta e 

de outras situações da ação coletiva é um compartilhamento de valores 

moralizantes sobre grupos de oposição. Um exemplo disso, acontece quando 

todos os atores do ato cantam as músicas, a maioria dos participantes tinham as 

letras das músicas gravadas na memória. Dessa forma para esses atores tudo o 

que propõe romper com as estruturas vigente da sociedade precisa ser repudiado 

e insultado como nos seguintes exemplos. 

 

“[Trecho da música ‘Proibidão do Bolsonaro’ - Mc Reaça] 

Dou pra CUT pão com mortadela 

E pras feministas, ração na tigela 

As mina de direita, são as top mais bela 

Enquanto as de esquerda tem mais pelo que cadela” 

 

 
17No capítulo seguinte apresento melhor essas categorias nativas utilizadas pelos autores ao longo 

desta pesquisa. 
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Outra moral bem incorporada na ação coletiva do grupo que apareceu 

durante a observação, era o sinal de armas feito com as mãos ou quando 

simulavam a metralhadora com uma barra de ferro. Vale destacar que a liberação 

do porte das armas brasileiro era uma das pautas da campanha eleitoral de Jair 

Bolsonaro. Durante o período eleitoral, não apenas no ato que descrevi, era muito 

comum que eleitores e simpatizantes fizessem o sinal de armas com as mãos – 

dedo indicador esticado, dedo polegar esticado e outros dedos encolhidos -. 

 O gesto era realizado como se fosse uma coreografia das músicas acima, 

também apresentadas como aviso aos “esquerdistas” e “doutrinadores”, por 

exemplo, no trecho “Ah pode correr, não existe mais volta” da música “o mito 

chegou” era o momento de maior adesão do sinal pelos participantes do ato. 

Neste capítulo procurei descrever as moralidades compartilhadas em mobilizações   

conservadoras18e liberais e como estas constroem paulatinamente um ‘inimigo’ 

comum (a este grupo). Procurei assim mostrar as disputas morais do ponto de 

vista deste grupo e as formas segundo as quais, já essa época, se elaborava uma 

gramática política de combate a esse ‘inimigo’ ancorada nos valores 

compartilhados por pessoas, grupos, associações e partidos políticos. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
18 Neste caso a palavra conservadora apresenta o sentido de conservar, manter valores. 
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CAPÍTULO 2 – A “REUNIÃO PELA DEMOCRACIA”19 
 

 

2.1 - O convite para a reunião 
 

 Dia de outono de 2018. Mais um dia de aula nesta faculdade de 

ciências humanas do Centro de Pesquisa Universitário (CPU). Ao chegar, formam-

se no pátio alguns grupos de alunos e professores, alguns misturados, outros 

separados por categorias discente e docente. Os corpos se agitam, os olhos se 

arregalam e os gestos das pessoas com as mãos aceleram quando eles 

descobrem o acontecimento do dia: uma “invasão da polícia” no CPU em busca de 

“material de campanha” eleitoral. As pessoas estão “escandalizadas”, pois a 

presença da polícia, sua atuação (arrombar a porta de uma sala) e a atuação da 

juíza responsável por esta “operação” ferem a “autonomia universitária”, o bem 

maior, o princípio superior comum que ordena o ambiente acadêmico.   

 

 Alunos dos Diretórios Acadêmicos e dos coletivos da universidade 

atravessam correndo o pátio e se reúnem. O fluxo de pessoas entrando no pátio 

do centro universitário aumenta na medida em que o horário da aula se aproxima. 

No entanto, diferentemente dos outros dias, o fluxo de pessoas segue muito 

marginalmente a direção das salas de aula. A multidão se adensa aos poucos e 

desorganizadamente no pátio e os pequenos grupos nele aumentam.  

 

2.2 - O debate: bastidores e palco 
 

Para abrir o evento, a diretora da CPU subiu no estrado e explicou, com 

tom de voz particularmente baixo, apesar do microfone está regulado em um 

volume alto, em que consistiu a “intervenção” da polícia no campus. A diretora 

justificava diante dos alunos, dos técnico-administrativos e, principalmente, de 

 
19 Este capítulo foi redigido em coautoria com a Prof.ª Dr.ª Jussara Freire e está em curso de 
avaliação para publicação. 
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professores - particularmente indignados - os motivos pelos quais ela havia 

deixado entrar a polícia, o que era questionado por ferir a autonomia universitária. 

O público estendia o pescoço e esticavam as orelhas na direção do palco para 

ouvir o relato da diretora. Um professor que tentou intervir durante a ação da 

polícia, e que foi empurrado e intimidado naquele momento, tomou a palavra, 

denunciando a truculência policial. Em seguida, professores e alunos começaram 

a pegar o microfone e expor suas avaliações em relação ao acontecimento. Na 

plateia, era possível sentir a tensão, medo e indignação do público. Este último 

sentimento se transformava em denúncia pública quando os atores subiram no 

palco. Antes, nos bastidores, alguns preparavam e repetiam rápido e mentalmente 

o que iriam falar em público.   

 

 O cerne do debate se voltou para a denúncia da presença policial e a 

denúncia anônima. Justificada pela acusação da existência de irregularidades, a 

presença policial foi marcada por atos truculentos, como portas arrombadas e 

outras formas de abuso de poder. O agente de estado presente chegou a acionar 

um lembrete hierárquico ao professor que tentava mediar o conflito (aquele que 

falou após a diretora), parafraseando um “você sabe com quem está falando” 

(DaMatta, 1997) endereçado ao professor: “Eu sou a lei!” e “eu posso prender 

vocês!”. 

 

A primeira parte desta situação se volta para a denúncia do abuso de poder 

dos agentes do estado. A segunda parte do ato se desenvolve em torno de uma 

intriga: a suposta descoberta dos autores da denúncia anônima. Antes de 

continuar, a compreensão desta sequência da situação exige um pequeno retorno 

a uma entrevista que realizei com José antes da reunião ocorrida no Centro de 

Pesquisa Universitário que ele estuda. 

  

2.3 - Entreato: a manipulação do estigma e a armação como um recurso 

político 

 

Em uma situação de face a José descreveu longamente sua universidade 

como um “espaço intolerante”. Ele avaliava que tomar posições - ou, nos seus 

termos, “ideologias” - diferentes daquelas que seriam massivamente 
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compartilhadas na universidade em relação aos atuais “temas políticos, sociais e 

econômicos”. Considerava-se estigmatizado na universidade devido às suas 

opiniões. Sentia-se oprimido e excluído no espaço universitário. Devido ao seu 

“pensamento liberal”, queixava-se das rotulações de fascista, homofóbico e racista 

que lhe eram cotidianamente coladas. Vale destacar que não foi sem surpresa que 

recebeu o convite de entrevista da pesquisadora, neste momento atuando no 

movimento negro. É importante ressaltar que meu posicionamento extremamente 

diferente requereu, em um esforço de distanciamento mínimo para a compreensão 

de meu objeto, procurei encarar esta situação como um grande desafio de campo 

e oportunidade de compreender um ponto de vista divergente (pelo menos ainda 

nesta época neste ambiente acadêmico).  

 

Se considerarmos a facilidade com a qual José apresentou seus pontos de 

vista sobre os conflitos acadêmicos e o crescente detalhamento de suas opiniões, 

instalou-se certa empatia do entrevistado para com a entrevistadora. Por sua vez, 

não sem muito esforço, a entrevistadora procurava demonstrar certa sensibilidade 

em relação à escuta da pluralidade de pontos de vista. Esse esforço teve bastante 

êxito na medida em que José estava em uma situação inédita na universidade: 

justificar-se diante de uma pessoa que provavelmente, para ele, era “do outro 

lado”. Nas diferentes sequências da entrevista, observa-se ainda que José, aos 

poucos e percebendo a atitude compreensiva de sua interlocutora, reverte 

progressivamente sua posição de acusador em vítima (vítima das “ideologias 

dominantes” da universidade).  

 

 Além disso, José havia identificado algumas das características minhas e 

as acionava para estender o diálogo e aprofundar a autoanálise dos motivos pelos 

quais era desqualificado, bem como a descrição de suas indignações na 

universidade. Vale destacar que seus sentidos de injustiça eram descritos sempre 

em contraposição com valores que seriam predominantes na universidade (“os 

comunistas”, “a esquerda”) segundo ele, e em um esforço contínuo de envolver (e 

desestabilizar) emocionalmente a mim. Em suma, os relatos de José apontavam 

também para um esforço de convencimento de que suas experiências no meio 

acadêmico eram profundamente injustas. Sai dessa entrevista um pouco 

desnorteada e muito pensativa quanto a natureza dos conflitos acadêmicos que 
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estudava. Perguntava-me ainda até onde era possível realizar uma sociologia 

compreensiva. 

 

Posteriormente, ao analisar o material empírico, observeis que o fato de 

José aceitar a situação de entrevista ilustrava o modo de ação coletiva da 

associação a que pertence, “anti-esquerda” e defensora de princípios liberais, qual 

seja: a busca de uma interação onde podem ser desqualificados publicamente 

aqueles tidos como “inimigos”. Em nome destes princípios, elabora sua crítica da 

universidade: 

 

“José [trecho de entrevista]: (...) Para mim, um ambiente universitário que 
eu gostaria, primeiramente que fomentasse os valores, sabe. Que você 
entrasse e pudesse discutir os temas, tivesse liberdade tranquilidade, e 

as pessoas não se tomassem tanto por posicionamentos políticos... pode 
até aparecer um racionalismo exacerbado da minha parte, mas que fosse 
um ambiente em que as relações são mais claras que não houvessem 
tantas obrigatoriedades, tantas implicações. Que fosse um ambiente que 
nós chegássemos aqui, conversássemos e que tivesse... que não tivesse 
essa militância toda... essa coisa toda que tem aqui e que pelo menos, a 

mim me afeta, entende. Às vezes, as pessoas elas passam... psicologia 
cognitiva, você olha uma pessoa e ela diz que não gosta de arroz e 
feijão, e aí você fala... ain essa pessoa ela gosta de prato fino, é rica, 
fresca, ‘metida a besta’, as vezes a pessoa tem uma tolerância alimentar 
e você não sabe, mas tira de parte que é aquilo ali. Eu percebo muito 
disso aqui sabe. As pessoas... sobre as relações acadêmicas, elas agem 

como se fosse uma disputa de poder a todo momento estão querendo 
debater, discutir e confrontar ideia, ideia que muitas das vezes nem 
conhece. Então, eu acho que o ambiente de universidade deve ser de 
mais reflexão, mais busca pra conhecer as coisas, antes de fazer juízo 
de... de arregimentar pessoas, antes de... compreender o que é tipo, o 
que deve ser falado, fazer as discussões, e da militância (...) esse é o 

meu ambiente de universidade ideal, um ambiente de cultivo intelectual, 
de cultivo as virtudes intelectuais, de você ouvir as pessoas, de você 
compreender, procurar ter uma mente aberta, você discutir antes mesmo 
de você colocar como questões de poder”. 

 
 Quando este e outros atores desta associação tomam a palavra em 

público, há um planejamento explícito (como observamos no material do grupo do 

qual pertence) de manipular20 a ordem interacional/moral por meio do 

questionamento das grandezas (Boltanski e Thévenot, 1991), por eles imaginadas, 

que ordenaram o meio universitário. Este redirecionamento crítico fundamenta um 

 
20  Em Goffman, a manipulação do estigma se refere a “uma ramificação de algo básico na 

sociedade, ou seja, a estereotipa ou o "perfil" de nossas expectativas normativas em relação à 
conduta e ao caráter (...) Há uma ideia popular, de que embora contatos impessoais entre 

estranhos estejam particularmente sujeitos a respostas estereotipadas, na medida em que as 
pessoas relacionam-se mais intimamente essa aproximação categórica cede, pouco a pouco, à 
simpatia, compreensão e à avaliação realística de qualidades pessoais. (GOFFMAN, 2004, pp.46) 
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repertório gramatical deste grupo a partir da incessante revelação pública em 

relação a quem seriam os “verdadeiros algozes” (os “comunistas”, “doutrinários”, 

etc.) e “vítimas” (um “nós” que ainda – como vimos em várias postagens e 

filmagens publicadas nas redes sociais – seria forçado a aprender com os 

“doutrinários”). 

 

Nessa direção, na situação de entrevista, José descreveu e avaliou 

momentos durante os quais fora “vítima” de ofensas resultantes, segundo ele, de 

suas posições políticas divergentes. Antes mesmo do episódio descrito acima, na 

universidade, sua atuação já era particularmente comentada nos corredores do 

CPU, particularmente no que diz respeito às posições que tomava em aulas diante 

dos docentes e discentes. Em um trecho da entrevista, retoma palavras racistas 

que lhe foram endereçadas para reforçar seu estigma, de um lado, e apresentar 

uma característica de sua fachada pessoal: 

 

“Uma vez, um amigo de faculdade falou umas coisas racistas para mim, 
sobre o negro ser preguiçoso. E eu por respeitá-lo disse não ter 
concordado com a situação racista, mas que respeitava a opinião dele. 
Então, mesmo incomodado com a fala, principalmente por ser negro, 
respeitei o meu colega, pois do mesmo jeito que ele tinha o direito de 
falar isso, eu tinha o direito de não concordar” ( José, junho de 2018 em 

entrevista). 
 

Como pode-se observar, José não se indigna com a experiência de racismo 

que sofreu, mas a converte imediatamente em duas qualidades (o respeito e a 

tolerância) que ele tem e que lhe são negadas, na sua opinião, na universidade 

quando ele torna públicas suas posições. Paralelamente, este tipo de recurso 

ainda lhe permite introduzir o tópico da defesa da liberdade individual que ele 

define como o respeito de todas as opiniões (observa-se que ele insiste em incluir 

aquelas com as quais não concorda). Dessa forma, o sentido de respeito, no 

relato de José, parece estar relacionado com a reivindicação da indiferença de 

seus opositores quanto às posições divergentes próprias e de seu grupo. No 

limite, fundamentando-se nessa operação, é possível ainda generalizar e 

desqualificar todos aqueles que o desqualifica, ironizá-los, senão desprezá-los 

franca e publicamente, como veremos mais adiante. 
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 Esta operação retórica aponta ainda para uma das modalidades da 

manipulação do estigma que é reorientado para a imposição de seus sentidos de 

justiça, eliminando aqueles conflitantes. Por meio desse complexo procedimento 

cognitivo, conativo e emotivo, José há meses, contribui para a emergência de 

novos enquadramentos críticos no ambiente acadêmico que permitiriam: 

apresentar situações de copresença entre pessoas de princípios divergentes como 

impossíveis de serem coordenadas, logo, como insuportáveis (Breviglieri, 2009); 

tornar o convívio com atores de “esquerda” inaceitável e paradoxalmente (apenas 

em aparência, pois vimos que o sentido de respeito havia sido afastado de 

qualquer forma de alteridade e encobria apenas uma capacidade unívoca de 

suportar a diferença) intolerável por este grupo, que mobiliza uma gramática liberal 

(Thévenot, 2014) abrasileirada. Trata-se dos fundamentos da armação, que se 

desencadeia neste ato, mas esta estava em preparação nos bastidores muito 

antes deste episódio, e se encerra, atualmente, em uma hostilidade desmedida.  

 

2.4 - Morder a isca: a ofensa e a provocação como técnicas do armador  

 

Na seção anterior pudemos apresentar alguns dos elementos que permitem 

compreender uma parte dos procedimentos de manipulação do estigma:  a 

armação de José, de um lado, bem como a recepção de suas provocações, de 

outro. Voltamos, portanto, à cena do pátio, após o debate sobre a denúncia 

anônima. Após um momento de compartilhamento da indignação coletiva, seja a 

gerada pela suspeita sobre quem seria o autor denúncia, seja gerada pelo uso da 

força policial, os atores começam a problematizar a perseguição política da 

universidade e a “volta da ditadura”. Em uníssono, quase todos gritaram juntos 

“Fascistas, racistas não passarão”. Pouco tempo depois, José se aproxima do 

estrado, procurando o professor que tinha acabado de tomar a palavra.  

 

Ao encontrá-lo, José compartilhou sua discordância e o acusou de ser 

irresponsável pelo fato de que o docente associava a direita ao fascismo. 

Prosseguiu explicando que ele não era fascista. Depois desta breve interação, o 

professor voltou ao microfone. Afirma não estar falando de ninguém em específico 

quando relacionou direita e fascismo, e que se alguém ali estava incomodado ou 

não concordava, deveria ir até o microfone e falar. Neste instante, o professor 
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aponta o microfone na direção de José. Todos que se encontravam ao redor 

gritaram mais uma vez: “Fascistas, racistas, não passarão!”. Encarando José com 

franca hostilidade, todos o acusavam de ser autor da denúncia.  

 

Suspeito, José teve uma expressão facial de ofensa e surpresa. Soltou uma 

pequena risada e, em tom irônico, exclamou: “estão de brincadeira?!”. Um tempo 

depois retira da mochila uma cartela de remédios controlados. Continua 

recorrendo à ironia e compartilha, em voz baixa, ter síndrome do pânico e princípio 

de depressão. Acrescenta que não gastaria sua saúde já falha para fazer a 

denúncia.  Alguns participantes da plateia pediram para que José respondesse à 

acusação, mas ele ficou em silêncio. Depois, ainda em tom baixo, compartilha que 

quer evitar “confusão” e que só quer se formar, preparando visivelmente um plano 

e uma resposta a esta acusação sem prova.  

 

 Logo depois, os dois atores decidem fazer corresponder seus papeis com 

as expectativas da multidão. Como se tivessem acabado de tomar esta decisão 

juntos, José e uma amiga retiraram seus celulares e começaram a filmar a cena e 

o palco. As suspeitas que já pairavam sobre José - que não escondia nas redes 

sociais e na universidade suas posições políticas - se consolidaram imediatamente 

e provocaram a ira da multidão. Os espectadores viam nessa atuação uma prova 

do fato de que estes alunos eram os autores da denúncia e uma manifestação de 

atos que caracterizavam tempos ditatoriais.  

 

Após uma série de vaias, outro grito solitário escapou também: “Preto só 

passa vergonha”. Durante e depois desta sequência, dois grupos demonstraram 

preocupação com o ato racista: o movimento negro e um centro acadêmico que 

posteriormente realizou discussões sobre o tema.   No entanto, se a suspeita do 

autor da denúncia se reverteu em acusação amplamente generalizada, o ato 

racista se tornou algo secundário aos olhos da plateia. Em outros termos, na 

medida em que o suspeito foi julgado autor da denúncia, logo culpado, não 

poderia ser mais tido como “vítima” de ato racista. Paralelamente, como foi 

apresentado anteriormente, a análise deste tipo de situação por José só reforçava 

sua acusação pública da academia ser um espaço de intolerância nas redes 

sociais.  
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Na universidade, a cena acima descrita foi determinante para a rotulação 

do casal de “dedo duro em prol da ditadura”. Geralmente, quando o casal passava 

na universidade, um ambiente de desconfiança e suspeita se instalavam. Algumas 

pessoas apontavam o dedo para ele pelas costas; outras murmuravam entre si e 

apontavam o “X9”. Em vez de se sentir constrangido pela situação, este segundo 

ato foi determinante para a remodelagem da fachada de José, dos meios da ação 

coletiva do grupo ao qual fazia parte e a redefinição de suas encenações em 

público. Recorrendo frequentemente ao tom provocador, sem procurar consertar a 

ofensa, José passou a atuar na universidade e nas redes sociais 

semelhantemente a figura de “olheiro” do narcotráfico.  

 

Apresentava-se nas redes sociais como vigia da universidade: perscrutava 

as informações dos cursos, trocava comentários sobre eventos que considerava 

“doutrinadores” em público, publicava fotografias suas e de colegas com 

comentários que sugerem serem eles os guardiões dos mores da universidade. Ao 

longo do tempo, esses comentários se intensificaram, assim como a rede de 

alunos que compartilhavam essas opiniões. Após o período eleitoral, José 

convidou os alunos explícita e publicamente para denunciar qualquer professor 

“doutrinador” (nunca encontramos qualquer definição do sentido que conferiam ao 

termo). Passaram ainda a agendar encontros na universidade para receber 

denúncias de alunos e planejar ações em conjunto. Muitas vezes, as justificações 

públicas de suas ações estavam relacionadas com uma suposta experiência 

comum de humilhação por parte de um perfil de aluno que queria uma 

universidade desprovida “de ideologia” (tampouco o termo era definido).  

 

O manipulador é uma figura que busca se aproximar de um estado de 

vítima – categoria que pode remeter a um “eu” como porta-voz de um “povo 

brasileiro”, soma de “vítimas de corrupção”, por exemplo - por meio da 

condenação moral e desprezo de condutas que eles consideram incompatíveis 

com os princípios que defende (neste caso, a “liberdade individual”, a religião, a 

“tolerância”, o liberalismo etc). Dessa forma, a aproximação com um estado de 

vítima não consiste em reivindicar-se vítima, e sim edificar os fundamentos que 

permitem ser reconhecido como porta-voz do “povo brasileiro”, “sofrido” e 
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“negligenciado” pelos “petistas” e “comunistas”. Dessa forma, o manipulador 

aciona recursos retóricos e dramáticos para absorver e escandalizar o outro, 

tentar convencê-lo de integrar a “arena do bem” (a sua) como condição de 

combater “o mal”. Trata-se de um procedimento que polariza o bem e o mal de tal 

forma que as pessoas tidas como pertencendo ao “mal” encontram-se qualificadas 

nas bordas da humanidade por este personagem. Assim, as pessoas “do mal” são 

intensamente expostas e insultadas na praça pública - as redes sociais sendo 

espaços privilegiados de desqualificações públicas para esta associação. Isso 

explica em parte a perda de sentido da alteridade. Diferentemente das operações 

de estigmatização em contatos mistos (Goffman, 2004), os “normais” neste caso 

se esforçam para converter aqueles que consideram anormais como doentes, 

insanos, inimigos etc. (“o esquerdopata” ilustra bem este argumento) 

 

 O manipulador opera por meio da preparação de uma série de planos e 

com a intenção de interrogar a ordem moral/social do espaço acadêmico e 

desestabilizá-lo. O sucesso de seus planos depende das reações às suas 

provocações ao passo que não parece exagerado ver o manipulador como um ser 

em busca de presas e de iscas. Quanto maior as provocações, mais ofensivas as 

qualificações das pessoas associadas ao “mal”, mais chance haverá (segundo o 

manipulador) do ofendido morder a isca.   

 

De certa forma, esta reversão crítica que visa uma des- e re- apropriação 

do lugar da vítima – esvaziando a categoria de vítima, considerando-a fora de 

qualquer modelo axiológico ou de experiências de injustiça que em outros casos 

seriam fundamentais - permite justificar uma “ação em plano”21 (Thévenot, 1995). 

Se este plano ainda está pouco apresentado explicitamente, ele sempre se 

relaciona com o fim da predominância (ainda segundo estes atores) de valores 

“comunistas” na universidade e, ao extrema, dos cursos que supostamente seriam 

 
21 Thévenot (1995) destacou que a ação planificada não somente se relaciona com a sua 

intencionalidade, mas também com a mise en forme, tornada objetiva de criação de um plano. Por 
sua vez, a formação do plano se desdobra em sequências de atividades sucessivas e 
condicionadas, em um horizonte temporal de médio ou longo prazo. O autor analisa, de modo 
específico, os tipos de dispositivos de coordenação que decorrem de um amplo leque de ações em 

plano. No caso em análise, ao tratar da formação de planos particulares de pessoas pertencendo à 
associação em análise, este recorte permite compreender parte das atividades de coordenação e 
de justificações dos atores em torno da elaboração e da defesa deste projeto 
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os mais representativos destas “ideologias”. Neste sentido, suas ações são 

motivadas pela mera destruição (em eco com posições governamentais 

amplamente divulgadas que reivindicam “a destruição” e “descarta a construção”). 

Assim, o que era tido como “um bem” na universidade se converte em um mal a 

ser combatido por aqueles que representam outro modelo de bem, superior e 

incompatível com estes outros diferentes. Em nome deste outro bem, a armação 

consiste em procurar presas e encurralar aqueles que são tidos como os inimigos 

do bem maior, aquele defendido pela associação (nas postagens encontradas, 

aludem por vezes “ao direito de ter uma formação acadêmica não doutrinadora” 

que se confunde com “o liberalismo”). A manipulação torna-se um recurso com 

uma força destrutiva que provoca atores (professores em particular) rotulados de 

“doutrinadores” quando descobrem que são alvos de “denúncias” nas redes 

sociais, difamações e calúnias.  

 

 No caso em análise, embora não houvesse ainda se formado uma 

comissão de sindicância e como era certamente planejado pelos “denunciantes”, 

alguns professores tomaram atitudes imediatas, emocionados e sentindo-se 

profundamente humilhados pelas desqualificações destes alunos.  Inicia-se um 

terceiro ato, uma reunião de colegiado da universidade durante a qual os alunos 

se queixam do autoritarismo professoral, revertendo mais uma vez as críticas 

docentes e discentes em um horizonte de desestabilização dá a ordem vigente. 

 

2.5 - Reversão crítica e manipulação 

 

 A reunião do colegiado do CPU é uma das principais instâncias 

decisória desta instituição. Decidido em não se “render” e reagir diante da 

“humilhação sofrida”, José mobiliza a forma-caso para denunciar as suspeitas 

qualificadas de infundadas e o fato terem sido “acusados sem prova”. A reunião 

inicia depois de um longo preâmbulo da diretora do instituto. Após algumas falas 

por parte de professores, José toma a palavra e apresenta uma longa lista de 

reclamações e de avaliação da presença dos policiais na universidade (achando 

que “era muito sério”), dos discursos dos professores (elogiando aquele da 

diretora) no dia do encontro no pátio, das atuações dos docentes (condenando 

aquele professor que teria incitado a multidão em humilhar José). Ainda tentou 
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corrigir as impressões que o público teve dele, afirmando que não poderia se 

confundir a direita com o fascismo (“até onde eu sei eu não sou adepto dessa 

ideologia, pelo menos como ela se apresenta”). Prosseguiu descrevendo os 

insultos que foram endereçados a sua companheira (“foi chamada de babaca”) e 

se queixou daquele professor que, na sua avaliação, teria estimulado uma ofensa 

coletiva contra ele:  

 

“[o professor provocou o] momento de acirração (sic) dos ânimos (...) 
um... certo fervor, ele despertou frenesi e começou a ter [...] parecia um 
estádio de futebol, as pessoas estavam ali como torcedores… contra... 
supostos fascistas, contra supostos reacionários, conta supostos 
denunciantes [...] e o professor, talvez incomodado com a minha fala, se 
dirige, até o...microfone, e fala a toda comunidade que ali estava 

presente… que eu discordava, discordei daquilo que estava sendo feito e 
como ele era democrático ele estava me convidando a falar… nenhum 
momento eu pedi fala, nenhum momento eu pedi pra poder falar o que 
ele manifestasse, assim, eu como cidadão, que pago o salário desse 
senhor, manifestei que eu não concordava com aquilo que ele falou , 
manifestei [...] na presença da diretora e tinha duas pessoas ali, ele 

estava ao lado… ele foi, não só me expôs, como apontou pra mim e falou 
 vem aqui e fala.” 
 

Observa-se que a dita exposição da qual José se queixa é associada a um 

constrangimento (não se refere ao termo de humilhação pública) que se entremeia 

com uma condenação moral do docente que, de seu ponto de vista, não poderia 

agir desta forma por se encontrar em “horário de trabalho”. Mais ainda, José se 

sente na autoridade de corrigir a conduta do docente e de pedir para sua 

companheira filmar essa sequência interacional no pátio da universidade. Essa 

sensação de autoridade espelha o processo de reversão crítica que está em jogo 

no conjunto das situações analisadas e que parece planejado para destruir as 

ordens de grandezas que orientam as coordenações acadêmicas: 

 
“[fala da companheira de José durante colegiado] E o José ainda disse 
[para o professor], você está me constrangendo, eu não quero falar, eu 

não tenho o que falar, você está me constrangendo, o senhor está em 
horário de trabalho [...] ele continuou, isso está em vídeo.” 
 

É reforçada essa sensação de autoridade quando José inverte ainda as 

posições entre ele e o docente. José se coloca na posição de explicar ao 

professor o que este último poderia ou não realizar em horário de trabalho e que o 

censurou:   
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“José [trecho de fala durante colegiado]: Sim, exato, eu notifiquei ele que 
ele é um servidor público, está no momento de trabalho, no ambiente de 
trabalho dele e que ele estava me constrangendo e em nenhum momento 

eu pedi direito a fala e mesmo em meio as vaias, mesmo a… em meio a 
uma série de afrontas e xingamentos por parte de alunos e não sei mais 
de quem , ele em nenhum momento pediu aos alunos que se calassem, 
em nenhum momento ele me garantiu que eu pudesse falar, ele só me 
expôs (...).” 

 

Depois, o relato de José parece mais desarticulado; comenta o ato racista e 

logo depois, se indigna pela acusação coletiva de ter sido o autor da denúncia. 

Paralela e independentemente da “real” autoria da denúncia, outra estratégia do 

manipulador é de não clamar sua inocência, como se fosse um meio de deixar 

pairar uma dúvida quanto à sua responsabilidade neste caso, preservando o 

ambiente de suspeita e de desconfiança generalizada: 

 

“José [trecho da fala de José durante o colegiado]: Esse ato de racismo 

foi cometido, eu sequer ouvi, só tive conhecimento por parte desse 
aluno... três pessoas (...) … o movimento negro me notificou disso, eu pra 
mim eu fiquei perplexo, porque eu não imaginei, é...que nós chegamos a 
esse nível de convivência e que alguma pessoa poderia gritar naquele 
meio que preto só passa vergonha e que aquilo ali, é… ia passar batido 
como dizem né, e… a questão foi tanta, que um amigo dessa instituição, 

no meio do evento ele nos procurou  e perguntou se fomos nós os 
delatores, ele nos perguntou, eu  falei mas ué, que delator, delator de que 
?! como assim ?! o que foi que eu denunciei ?! entende ?!  depois eu 
cheguei e fui até ele pra perguntar a ele, ele disse que naquele momento 
ali havia alunos dizendo que fui eu que [...]  e que ele foi até aqueles 
alunos e falou não,  não foi ele, eu conversei com ele, eu falei ué...mas 

como assim [?!] com base em quê que essas pessoas estão inferindo 
que eu fiz a denúncia ...isso aíjá é fato público, eu acho que todos vocês 
já escutaram em algum lugar que um casal de [nosso curso] fez uma 
denúncia, isso é fato conhecido por toda a universidade… e até fora.” 

 

No fim de seu relato, José aumenta ainda mais a suspeita quando ele 

encerra mobilizando “o direito de denunciar em um espaço público”, o que 

equivale em afirmar que a denúncia não seria um crime e seria um dever cidadão. 

O direito de denunciar ainda é mobilizado para fundamentar a desqualificação de 

professores (alguns estavam presentes na sala) que postaram mensagens os 

acusando nas redes sociais. Nesta sequência, pode-se observar uma intensa 

articulação entre “o direito de denunciar” em um espaço público, tornando o ato 

legítimo, o fato de que teria sido responsabilizado pela denúncia, afirmando, 

inclusive, que professores teriam tramado uma vingança contra ele: 
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“José [trecho da fala de José durante o colegiado]: Um direito que cabe a 
qualquer cidadão brasileiro denunciar uma irregularidade, dentro de um 
espaço público cometido por pessoas que estão usando esse ambiente 

público e até mesmo num espaço privado, outro fato interessante é que 
em menos de doze horas, né [?!] no dia seguinte, em menos de doze 
horas eu recebo uma ligação, eu tenho uma bolsa (...) eu recebi a 
informação do meu professor que me orienta na [outra] universidade  (...) 
eu recebi a seguinte informação, que uma professora dessa 
instituição...uma professora [...] entrou em contato com ele dizendo 

que...perguntando se ele era orientador do aluno envolvido na 
denúncia...e mais, disse que eu acumulava bolsas e marcou uma reunião 
com o mesmo e com o coordenador (...) o fato estranha porque nenhum 
daqueles ali teria competência para julgar se o acúmulo era indevido ou 
não, nenhum daqueles ali poderiam desligar a bolsa caso fosse indevida 
ou não (...) porque o que foi feito contra mim foi um ato muito sério, eu 

sou um aluno, eu comprovei carência socioeconômica, eu fui aprovado 
aqui é...é...pelo ENEM, faço parte dessa instituição, desenvolvo 
pesquisa, público e em todo momento aqui  que eu tive nessa instituição 
jamais fiz algo que atentasse com nenhum aluno, contra nenhum 
professor e dentro do curso do meu curso, eu já notifiquei algumas vezes  
com o chefe de departamento da época que várias vezes vários 

professores tomaram atitudes é...é….que incentivassem desrespeito a 
aqueles que pensam diferente ideologicamente, professores falando de 
pobre de direita, professores que vão dar uma aula e comentam sobre N 
coisas [...] o constrangimento daqueles que discordam ideologicamente 
diferente daquilo, sendo que há uma ementa a ser seguida  e a ementa 
como muitas vezes ela é posta de lado e comentários políticos, 

comentário que não tinham nada a ver com o tema eram tratados, e até 
mesmo dentro dessa instituição eu fui ameaçado  simplesmente por dizer 
que um candidato não deveria receber facada, tudo isso está em posse 
do ministério público, tenho prints  dos professores dessa instituição 
dizendo que o alunos que denunciaram são alunos, de professores que 
estão dizendo que quem denunciou foi aluno, tenho print de professor 

dessa instituição (...).” 
 

José, em muitos momentos, se refere “às provas” de ter sido vítima de 

maquinações de professores e alunos que o vaiaram no calor da emoção coletiva 

após uma operação policial, mas pouco se indignou com o ato racista que sofreu. 

Aludindo ao seu candidato para a presidência, dá um peso maior aos meios de 

efetivar o projeto de seu grupo, elaborando uma série de planos que visam 

desestabilizar a ordem internacional na universidade. Seu grupo cria um ambiente 

moral de Guerra Fria opondo comunistas e liberais quando representa uma 

convicção por parte deste grupo.  Neste sentido, estas ações planejadas são 

constitutivas da armação e geralmente têm o objetivo de encontrar uma presa que 

reagirá e será mais ainda motivo de desqualificação e humilhação. Procuram 

esvaziar moralmente seus alvos. No caso em análise, a armação configurou uma 

busca de reverter os princípios morais que regulavam a universidade por meio da 

desqualificação de seus defensores. Em parte, tiveram algum êxito, pois esta 

reunião deu início a uma série de comissões de sindicância, notadamente contra 
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um professor. Dessa forma, por meio de um conjunto de ações de médio e curto 

prazos, estes atores disputaram o ambiente acadêmico como empreendedores 

morais (Becker, 2008), combatendo e tentando esvaziar os princípios que o 

ordenam. Com este projeto, integraram grupos de posições próximas que 

formaram paulatinamente uma arena liberal que se expande crescentemente no 

ambiente acadêmica e em Trindade. 
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CAPÍTULO 3 – DENÚNCIA “BOMBÁSTICA” 

 

3.1 - Transmissão ao vivo 
 

 Segundo Penteado e Lerner (2015), o Brasil descobriu uma ferramenta 

potente de mobilização coletiva: as redes sociais. Desde a sua ascensão na 

primeira década de 2000, a internet, por sua vez, cada vez mais acessível em uma 

escala globalizada, influenciou diversas mobilizações coletivas, como a Primavera 

Árabe, Occupy Wall Street no EUA e as Jornadas de Junho de 2013 no Brasil. 

 De acordo com Penteado e Lerner (2015), diversas indignações passaram 

a ser publicitadas nas redes sociais e na internet, notadamente por movimentos 

ligados à direita que defendem conservadoras e moralizadas. Estes grupos ainda 

utilizaram as redes para campanhas em prol da intervenção militar, a escola sem 

partido, entre outras pautas. Ao longo dos últimos anos, alguns desses 

movimentos vincularam-se a partidos de ideologias liberais. Segundo os autores 

esses grupos tiveram intensa participação dentro das redes sociais na 

disseminação de um discurso centrado nas pautas “AntiCorrupção”, “antiPT” 

(contra o Partido dos Trabalhadores), pela redução da maioridade penal, ou ainda, 

contra o “esquerdismo”. 

Uma das ferramentas das redes sociais frequentemente utilizada por estes 

movimentos é a transmissão ao vivo. O locutor pode gravar ao vivo um vídeo e 

compartilhar na sua plataforma do facebook. Neste último capítulo, apresento uma 

parte da análise que realizei do uso desta ferramenta pelos grupos conservadores 

na cidade em análise. Analiso, em particular, um vídeo publicado por dois 

movimentos de direita da cidade Tradição. O primeiro movimento “liderado” por 

Carlos e Flávio que atuam na cidade – citado no primeiro capítulo - e o segundo 

movimento de direita liderado por José e Maria que atuam dentro do Centro de 

Pesquisa Universitário – CPU citado no capítulo anterior. 

 Numa quarta-feira de março, em uma transmissão ao vivo, José meu 

interlocutor, grava um vídeo acompanhado de três pessoas: Maria, Flávio e 

Carlos. No próprio vídeo, se qualificam de conservadores, de direita e cristãos. O 

primeiro tema abordado no vídeo era a “escola sem partido”. O caso citado e 

discutido, era de um professor que levou para a turma de ensino médio uma 
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charge22 do presidente Jair Bolsonaro do Brasil deitado com o presidente Donald 

Trump dos Estados Unidos “em posição de casal”. Flávio e Carlos afirmam que 

em menos de três horas “resolveram a ilegalidade” referente à “difamação do 

presidente”. Exigia uma “providência”: o afastamento temporário do professor até 

a “apuração da ilegalidade”. 

 Logo depois, Flávio continua o vídeo apresentando José e Maria como 

pessoas que dizem “não à doutrinação” e que trouxeram o movimento “sem medo 

de ser direita”. Flávio prossegue denunciando a opressão por ele sofrida pelo 

“sistema” que associa ao fato de ser de direita. Em seguida, se endereça para 

José e Maria e pergunta: “-Quais suas demandas? Qual é o sentido de opressão 

para vocês? O que realmente é isso?” 

 José prontamente responde aos questionamentos de Flávio. Descreve à 

CPU como terra de ninguém, como lugar de pichação, de entorpecentes e de 

festas. Ainda se indigna devido à ausência da bandeira do Governo Federal na 

sede da UFF: “a união não entra lá”. A partir desse momento, José com dedo 

indicador apontado para a câmera começa a contar sua experiência na 

universidade. 

“José: Não queríamos chamar atenção. Se você é de direita e entrar em 
um curso de humanas você será perseguido (...) pauta pró legalização do 
aborto, das drogas e outros (...) eles dirão que neutralidade é do lado do 
opressor.” 

Apontando dois dedos para a câmera, Flávio se endereça ao público e 

avisa que não adianta ficar com raiva, pois o Brasil “tem que mudar”. Acrescenta 

que fez um outro vídeo sobre o pensamento da esquerda e que, quando “Deus 

[está] acima de tudo”, a esquerda se sente provocada. No entanto, ele sugere 

“conhecer mais o que não se quer ser” e, por isso, recomenda a leitura de autores 

como Marx, Lênin, Trotsky e Gramsci. Segundo ele, estes autores seriam aqueles 

que permitiriam entender “a ideologização dentro das universidades”. Maria 

complementa qualificando o personagem do professor que se acha “semiDeus” ou 

“PHDeus”, wur quer abolir o capitalismo, mas “que ganha quinze mil” e “ainda faz 

greve porque acha pouco”.  Com risadas, ainda acrescenta que ele “ainda diz que 

é comunista”. 

 
22 Segundo nota do sindicato de professores que acompanha o caso, o professor discutiria figuras de 

linguagem com o uso da charge. 
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“Maria: Você não tem um professor ali que não é de esquerda. Tem 
professor que é stalinista [risada], todos são comunistas (...) os alunos 
chegam sem boa base de leitura. Não tem capacidade de rebater, vai 

colar na cabeça [o que os professores falarem] e depois repetir.  

 

 Flávio aumenta o tom de voz e inclina o próprio corpo na direção da 

câmera. Aponta o dedo indicador e manda um “recado para a esquerda”, “Flávio: a 

qualquer momento eu bato com qualquer integrante da esquerda. Igualzinho 

Bolsonaro fala ‘taokay’”. Ele acrescenta “- nossa sociedade é formada e é 

conservada por verdades eternas, e ninguém vai conseguir derrubar isso”. Com o 

tom de voz cada vez mais alto ele continua “- Não vai derrubar isso, a direita vai 

acompanhar o caso do CPU. Nós queremos providências do ministério público 

sobre esses registros que se tornarão públicos”. José salienta que foi montado um 

dossiê e que as informações foram encontradas nos próprios perfis dos 

funcionários públicos federais que ganhavam no mínimo nove mil. 

3.2 - As denúncias 
 

As postagens [textos e fotos publicados na plataforma facebook] segundo 

José incentivavam o dano ao patrimônio público, “José: - Onde já se viu professor 

falar que a polícia não pode entrar?!”. Com esse tom de denúncia e ironia, nomes 

e salários de professores “que estão na ilegalidade”, segundo eles, são citados um 

a um. O primeiro caso remete a um professor da instituição que escreve na rede 

social “Fora ministério público”, Flávio em tom sério, aponta o dedo mais uma vez 

para a câmera, balança a cabeça e acrescenta “- Você que acha que local público 

é para fumar maconha, esses tipos de pichação, isso é crime... para você... para 

você, não é por aí não”. 

 “Flávio: tem que acabar, passou da hora. Sociedade brasileira de 
maioria conservadora colocou Bolsonaro presidente do país, não temos 
que aceitar. Lá [CPU] é propriedade do Governo Federal (...) e que venha 
à mão pesada da justiça sobre eles.” 

 

José pega o tablet e mostra o print 23 do mesmo professor, ele solta uma 

risada e vira a tela do aparelho eletrônico para a câmera. Dessa forma, o 

espectador pode ler o que diz a publicação, enfático ele afirma que esse tipo de 

 
23 print é abreviação de print screen uma palavra que vem do inglês e significa CAPTURA. É uma 

tecla comum em aparelhos eletrônicos como computador, celulares e etc. sua função é capturar a 
imagem da tela do aparelho eletrônico. 
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absurdo não deveria acontecer e em seguida, lê o que o professor escreve.  Neste 

post, o professor escreveu que universidade não é uma mera repartição pública, e 

sim, que é autônoma e que a polícia federal, o tribunal eleitoral regional e o 

ministério público não deveriam entrar com truculência.  

Flávio, visivelmente aborrecido com os posts, afirma que o Centro 

Universitário não é autônomo, tampouco nenhuma instituição pública o seria. 

Segundo ele, apesar de serem autarquias24, as universidades “não podem fugir da 

lei”, “pois não são repúblicas”. Para demonstrar sua reprovação, ele balança a 

cabeça para os lados e pede para ver mais. Carlos complementa, reforçando sua 

suspeita: “eu não entendo esse medo da polícia federal estar dentro do centro 

universitário”. “-Por que o ministério público não pode entrar? Tem alguma coisa aí 

dentro, insinua Carlos”. 

Em seguida, comentaram o caso de uma professora que, na página de sua 

rede social, problematizava a presença de policiais militares circulando pelo 

Centro. Comentando este tema em um post, a professora dizia que se alguém 

visse a PM [polícia militar] andando pelo CPU podia acionar os professores. Maria 

opina: “- Ué policial não pode entrar dentro de um Centro universitário?” a 

justificativa era “- um PM [policial militar] que está ali nos servindo, fazendo nossa 

segurança... ele não pode beber água, ele tem que se virar na rua”. 

Carlos interrompe Maria a fim de lançar nova dúvida: 

“Carlos: - Fica claro o medo que eles têm em uma universidade que tem 

drogas, pichação e acredito que outras coisas piores. É simples entender 
por que não querem a polícia e o ministério público. A gente não é cego 
ou tem alguma coisa que não estamos sabendo?” 

 

 Indignado, José se exclama “- Isso é legal? Um professor pode fazer isso?”, 

Flávio acrescenta: “- isso é um absurdo, está na hora de acabar”.  Carlos aproveita 

o ensejo para dizer que precisa que as pessoas compartilhem o vídeo “Carlos: - 

Nós precisamos de vocês compartilhando. Compartilha!”. O assunto seguinte é a 

pichação, nos muros da universidade. Flávio, Carlos e Maria logo se posicionam, 

pois “dentro do patrimônio público é crime, previsto no código penal”. Flávio 

 
24 autonomia administrativa para desenvolver suas atividades. 



LII 
 

acrescenta que qualquer definição de dano ao patrimônio público é crime e “a 

sociedade civil organizada tem força para fazer parar”. 

 Enquanto Flávio segura o tablet e mostra para câmera a imagem de uma 

sala com paredes pichadas25, Carlos segura o microfone de lapela e opina sobre a 

força de seu grupo político nas redes sociais. Enquanto isso, José agora com o 

tablet em mãos, começa a procurar imagem das pichações. Neste interstício, 

Flávio decide mostrar mais uma vez a charge que envolvia o então presidente do 

Brasil Jair Bolsonaro e o presidente dos EUA Donald Trump em que ambos 

estariam em posição de casal e manda mais um “recado” para a esquerda. 

“Flávio: Para você que é de esquerda, para você que não concorda, o 

problema é seu. Não estou preocupado com a sua opinião, porque você 

tem que respeitar a minha e para mim isso é falta de respeito (...) nunca 

se viu ninguém da direita fazer ir com lula. Nunca se viu essa bagunça 

toda, essa sacanagem, porque a gente não fica ligado nesse tipo de 

sexualidade de vocês... problema é de quem... agora isso é falta de 

respeito com a presidência da república, tá certo!”26 

José com expressão facial de gravidade balança a cabeça para cima e para 

baixo, como se concordasse, Flávio decide ler a resposta que obteve da secretaria 

de educação da sua cidade. Na resposta da secretaria enviada para o e-mail de 

Flávio, explicava o caso e o professor ficaria afastado até a conclusão do 

processo. Nesse instante, Flávio declarou: 

 
25 As paredes da sala narrada neste episódio tinham pichações, no entanto, a qualidade do vídeo 

não permitiu visualizar bem a imagem, no centro da sala havia sacos de lixo preto, e alguns móveis 
quebrados. 
26 O episódio descrito por Flávio, trouxe a memória o ocorrido com a ex-presidenta Dilma Rousseff: 

“[trecho de matéria da revista Fórum publicado em 2017]: Há exatamente 
dois anos, às vésperas do impeachment, Dilma era alvo de um dos 

ataques (...) um adesivo que a retratava de pernas abertas e que era 
colado na entrada do tanque de combustível – uma forma de ‘protesto’ 
contra o aumento no preço da gasolina que, na época, ficou em torno de 
10 centavos mais cara. Com Temer, preço aumentará em cerca de 40 
centavos, mais protestos são muito mais ‘amigáveis.’”  
“[trecho de matéria do site terra]: Com 60 por 40 centímetros,  o adesivo 

[em que a ex-presidenta Dilma está com as pernas abertas] foi produzido 
para ser colado na entrada do tanque de gasolina dos carros. Quando 
abastecidos, a ideia que seria passada era que a bomba estaria 
penetrando sexualmente a presidente Dilma. 

As matérias estão disponíveis nos seguintes sites: Revista Fórum, acesso em: 
https://revistaforum.com.br/alta-da-gasolina-por-muito-menos-dilma-foi-alvo-de-machismo-e-

misoginia/ data de acesso: 10 de junho de 2019. Terra, acesso em: 
https://www.terra.com.br/noticias/brasil/governo-denuncia-adesivo-com-ofensa-sexual-a-
dilma,33f5fa7ff225c4a3d42f654bee769de9sgleRCRD.html data de acesso: 10 de junho de 2019 
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“Flávio: - Para quem ri, para quem acha engraçado, ótimo! Para quem 

acha que isso daqui é liberdade, para quem acha qualquer coisa, ótimo. 

O problema é seu, mas isso não é legal, isso não é certo, isso é regido 

em código, isso é regido em lei e tem que ser respeitado porque nós 

temos sim durante a história inteira uma formação cultural, uma formação 

social e isso tem que ser respeitado.” 

 Rapidamente José segura o microfone de lapela e, com um sorriso de 

canto de boca, informa que vai “dar um aviso’. Em tom ameaçador, diz que estão 

enviando lentamente um dossiê [ao ministério público] e que também estaria 

postando as denúncias em uma página27 na rede social da plataforma facebook. 

Em seguida mostra uma outra pichação que ele qualifica ironicamente de “bonita” 

[a pichação dizia “Isabel, ditadora!”]. Ele vira a tela do tablet na direção da câmera, 

se exclama:  que é uma ofensa contra a diretora do campus (Isabel); Explica que a 

diretora foi eleita pelo fato de que se posicionava a favor da proibição do consumo 

de drogas e proibição da pichação. Criticou que foi esta posição que a associou a 

figura de ditadora. Encerra esta sequência ironizando: – “não se pode proibir de 

fumar maconha em uma instituição pública”.  

 Flávio pergunta para José e Maria se existem provas do consumo de 

maconha e “de outras coisas que acontecem” (sem explicitar quais são). José 

balança a cabeça como forma de responder afirmativamente. Explica que tem até 

posts com comentários de alunos falando sobre o uso de maconha. Nesse 

instante, ele repete a frase “tem até comentário de estudantes” e ri Nesse 

ambiente de descontração, Flávio afirma que irão enviar um ofício ao ministério 

público solicitando uma investigação. Em seguida, Carlos, José e Flávio, fazem 

uma série de comentários direciona as câmeras. 

“[conversa entre José, Carlos e Flávio] José: Os alunos perderam a 
vergonha, estavam falando que fumam um [baseado de maconha] ali [no 
CPU] e a diretora não estava deixando (...) não estão nem fingindo. 

Ninguém finge é tudo a cara aberta, não estão preocupados mais com 
nada. 

Carlos: [com as duas mãos na cintura e um tom indignado olha para José 
e comenta] não estão preocupados com nada, fazem o que querem e 

acabou. 

Flávio: [com as duas mãos abertas e em direção a câmera fala] isso não 
é território de vocês, não foi dado de presente pelo governo federal [ele 

 
27 As Páginas permitem que empresas, marcas, organizações, figuras públicas é etc. publiquem, 

compartilhem e se conectem com pessoas 
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aponta o dedo indicador para a câmera e declara] nós estamos pagando. 
Aquela sociedade ô rapaziada que você tanto crítica é que paga para 
você ficar aí dentro [do CPU], paga imposto para você ficar estudando. [o 

dedo indicador de Flávio, nesta hora, se movimenta em todas as direções 
e segue] você filhinho de papai ou não vem dizer que é comunista, mas é 
essa sociedade que está pagando para você estudar, para você pichar, 
[nós]  estamos pagando para você fazer essas coisas, mas somos contra 
isso tudo. vamos mostrar algo alguma coisa. 

Carlos: Vamos de pichação, é o que não falta lá [no CPU].” 

3.3 - Perseguição 
 

 Dois motivos podem explicar a aparição de José e Maria no vídeo 

organizado pelos “líderes da direita” [Flávio e Carlos]28 da cidade Tradição: em 

primeiro lugar, como vimos no capítulo anterior,  as denúncias feitas à professores 

e alunos do Centro de Pesquisa Universitário29; em segundo lugar,  a 

“perseguição” sofrida por José e Maria na instituição de ensino em que são 

alunos. O vídeo que foi transmitido ao vivo na plataforma facebook tem cerca de 

56 minutos e se organizou em torno de três assuntos: as denúncias; a 

perseguição; e, o pedido de compartilhamento do vídeo. Sobre este último ponto, 

observei que foram inúmeros os pedidos de compartilhamento para que outras 

pessoas pudessem ser alcançadas. Como pude observar nas informações 

fornecida pela rede social, o vídeo foi assistido por mais de 6 000 pessoas. Flávio 

pede para Maria descrever o caso de “perseguição” por ser de direita no CPU. 

Maria inicia declarando que “não adianta fingir que você não é de direita se você 

é, porque quando você fica quieto você já é identificado como alguém que não se 

posiciona” (...), “está do lado do opressor”. Por isso, segundo ela, “o negócio é 

enfrentar ou ser perseguido”, se não você podia ser humilhado e até perder 

disciplinas. 

 No momento, Maria comenta que José e ele foram “percebidos” desde o 

início que sempre souberam que eles eram de direita, logo, diz que era ignorada 

por professores “uns davam atenção outro não davam”. Ela segue: 

 “Maria: desde as eleições de 2018, quando houve denúncia ao TRE de 
irregularidade [no CPU], foram encontrados quatrocentos e sessenta 
panfletos do PSOL, eu acho... do PCdB alguma coisa do gênero. E aí 

fomos identificados, as denúncias foram anônimas e a ‘peste’ de 
denunciante caiu sobre José e sobre mim, materiais de campanha e 
panfletos que é irregular numa instituição de ensino seja ela pública ou 

 
28 Organizadores do grande ato patriota, ver capítulo 1 deste trabalho. 
29 Ver capítulo 2 deste trabalho. 
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particular. A partir disso nós fomos expostos... tem um vídeo30 de um 
professor (...) ele começa a chamar a gente para debater ou alguma 
coisa do gênero. Simplesmente por estarmos ali, não tínhamos falado 

nada, estávamos assistindo como todo mundo... nesse dia a maioria das 
turmas foram liberadas de suas aulas para participar, poucas turmas não 
foram liberadas para o ato em repúdio ao TRE e do tal denunciante... aí 
um professor começou a incendiar os alunos e eles começaram a nos 
chamar, a nos enfrentar e coisas do gênero... quando o professor deixou 
o microfone José foi lá dizer que ele estava incendiando a turma.”  

 José tira o microfone de lapela compartilhado da mão de maria quando ela 

dizia o nome do professor, José com o microfone menciona, sorrindo “- vai ter uma 

surpresinha daqui alguns dias” e gargalha. Maria tenta retomar o microfone, mas 

José o retira de suas mãos para “mandar um abraço forte aos departamentos da 

instituição em que ele estuda”. O abraço irônico é seguido de um sorriso largo e 

uma frase: um “eu amo vocês”. Em seguida, mais uma vez, pede para que o 

público compartilhe e assiste. Encerra a sequência dizendo “vote em Carlos” e 

todos riem.  

Finalmente, Maria consegue retomar o microfone e continua seu relato; 

explicou que José foi até o professor estava errado, mas os alunos “estavam vindo 

para cima deles”.  Segundo ela, o professor voltou ao microfone para dizer que se 

houve algum aluno que discordava, era para ir ao palanque e improvisar uma fala. 

Maria relata o que foi vaiada e que, no dia seguinte, o movimento negro procurou 

José, homem negro, e ela porque uma pessoa na plateia gritou “preto só passa 

vergonha”. 

Maria: esse é o pessoal que luta contra o racismo, e aí o movimento 
negro veio falar com a gente, mas não descobriram quem era, porque 
ninguém ia entregar alguém de esquerda que está falando isso... José 

disse para o professor ‘O senhor está em horário de trabalho, o senhor é 
funcionário público e o senhor está me constrangendo’, o professor 
continuou e virou para mim... eu estava gravando e nós vamos publicar... 
e disse ‘você que está gravando viu que eu dei a oportunidade dele falar’. 
A partir disso gritaram ‘fascistas’... durou cerca de duas horas [a reunião 
no CPU]. 

 Flávio interrompe Maria e, mais uma vez, aponta o dedo para a câmera: 

“Sobre essa coisa de fascistas... não se deve nenhum conservador ou qualquer 

pessoa aceitar ser chamado de fascista”. De acordo com ele, a pessoa que chama 

a outra de fascista estava incorrendo em crime e por isso, [a pessoa que foi 

 
30 O vídeo citado por Maria, foi gravado por ela e José durante a reunião que ocorreu no CPU 

depois da invasão truculenta do TRE que junto com a polícia militar e um juiz, ameaçou prender 

alunos, professores, arrombou porta, retirou e apreendeu botons e adesivos que estavam na roupa 
de professores e alunos. O momento de crise foi o precursor do conflito que se envolveu José e 
Maria e desencadeou o capítulo 3 dessa monografia. Ver capítulo 2 deste trabalho. 
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chamada de fascista] poderia chamar a justiça e ganhar uma indenização. Nessa 

ocasião, Maria comenta: 

Maria: fascismo é uma corrente ideológica gente... foi uma política que 

realmente aconteceu tem ideólogos, têm autores não é para você ficar... 
alguém que cursa humanas e xinga o outro de fascista é burro, é idiota 
entendeu. É só ler um pouco de Danilo Gentili... gente, Danilo Gentili 
não... Geovane Gentili. 

Todos começam a rir e José observa que “até de integralistas, eles foram 

chamados”. Flávio, descontraído, explica que a “esquerda” não entende o que é 

integralismo, nem o que é monarquia. Flávio pede então aos seus colegas ver 

mais denúncias justificando o pedido pelo fato de que a “rapaziada” [os 

telespectadores] “precisava entender”. José entrega o tablet para Flávio, 

informando que havia uma série são de fotos da sala do movimento estudantil. 

Flávio lê a pichação “Filhos do Reuni” que aparece em uma das fotografias e  vira 

o tablet para a câmera e fazem um gesto exclamativo  que significava “olhem este 

absurdo!”; A foto era de uma sala pequena, alguns armários velhos, pichações nas 

paredes e no teto, algumas cadeiras velhas dispostas em formato de roda.  

Flávio vê outra pichação e chama a atenção do público virtual. Dando 

francas risadas enquanto ajeita seus óculos, apresenta um ar de grande 

satisfação devido à denúncia do seu “caso de perseguição”. Ganharam também 

algumas matérias de jornais que deram maior visibilidade ao movimento de 

denúncia dentro das instituições de ensino. Depois de pensar Flávio decide 

mostrar a pichação que dizia “Foda-se o TRE”. 

 

3.4 - Acusação e Punição  

 

 Flávio comenta que muitas pichações afirmam que o centro universitário 

“não é a extensão da casa”, que é uma instituição de ensino e ainda ressalta. 

Flávio: [trecho de fala do vídeo publicado na plataforma facebook] nós 
somos brasileiros, nós temos um regimento para andar sobre ele né... 
nós temos nossos costumes e não é por aí não ein... isso daqui [referindo 

a pichação] é crime, é errado (...) isso é um absurdo (...) isso daqui se 
chama dano ao patrimônio público e ofensa a uma instituição, no caso, 
TRE (...) diz que além de dano ao patrimônio público é ofensa a um 
órgão, à uma instituição de justiça, pelo amor de Deus. 

 Até então, já haviam se passado cerca de 40 minutos. Neste tempo, muitas 

“denúncias” haviam sido apresentadas. José, empolgado, não parava de 
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apresentar “provas” como se simulasse uma espécie de julgamento coletivo dos 

réus, aqueles que não compartilhavam seus valores. O grupo não só rompe com 

uma lógica mais ou menos hegemônica, bem como impõe uma outra lógica para 

todos considerados “imorais” ou não “merecedores” numa lógica meritocrática.  

Depois de comentar algumas fotos, José se aproxima do microfone e 

pergunta “- cadê o ministério público estatal?”. Sentado em um ângulo de fundo do 

vídeo, Carlos não demonstra neste momento muitas reações.  Apresenta uma 

feição séria durante a maior parte do vídeo apesar dos momentos de 

descontração. De repente, afirma: “– isso daqui não é a cracolândia não gente, 

estamos falando do CPU”. José mostra então, a foto de um banheiro na instituição 

de ensino que estuda, na imagem é possível ver o símbolo do movimento 

anarquista, a foice e o martelo utilizado por movimentos comunistas e uma frase 

escrito “respeita as minas”. Flávio chama à atenção para o símbolo da foice e 

martelo e comenta. 

“Flávio: [trecho de fala do vídeo publicado na plataforma facebook] esse 
espaço não é extensão da casa de estudantes que tinham aquele tipo de 
ideologia. Eu vou mandar um abraço agora... um abraço sarcástico 
[Carlos grita ao fundo ‘um abraço hétero], um abraço hétero e sarcástico 
se o pessoal do CPU realmente tiver mandado colocar telão para assistir 

isso daqui. Porque foi coisa que a gente soube (...) cidadãos diversos que 
entendem que a carapuça serve... de esquerda né... que a carapuça 
serviu... não precisa ficar de indireta. 

 Carlos acena para a câmera como se estivesse dando um adeus para as 

pessoas acusadas no vídeo e ameaça “não vai ter mais bagunça no CPU. Vai 

acabar”, José repete “vai acabar”. José apresenta uma outra pichação dizendo 

“fora Temer” feita na época do governo do ex-presidente Temer, após o golpe 

dado a presidenta Dilma Rousseff. Flávio “manda outro recado”: “vocês podem ter 

a opinião que vocês quiserem, mas isso daqui não existe é um absurdo”. 

Problematiza a suposta ilegalidade das condutas a partir de argumentos legalistas, 

conservadores e liberais; valores defendidos pelos atores. 

Esse vídeo contribui para reforçar o clima de “denúncia” e “suspeição”.   

Paralelamente, tem uma pretensão pedagógica para os “cidadãos de bem” em 

relação aos valores defendidos por esse grupo. Outro objetivo do vídeo ainda se 

relacionada com os “esquerdopatas”. Todas as pessoas que não concordam com 

as posições publicitadas são colocadas no banco dos réus e, ao mesmo tempo, 

indiretamente ameaçada em um movimento que opõem a “desordem” de antes e 
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uma “nova ordem” garantida por estes atores (“a bagunça acabou”). Encerrando 

essa descrição, vale destacar que os atores multiplicam provocações direta e 

explicitamente endereçadas aos “comunistas” que assistem o vídeo; apontando o 

dedo para a câmera. “mandando recado”, afirmando que tem provas, incriminam 

assim esse outro inimigo que estaria “fora da legalidade”.  

Por exemplo, José mostra uma pichação em continuidade com provocações 

anteriores em relação àqueles considerados os ‘inimigos’, os “esquerdopatas”. O 

picho apresentado é o lema: “+ Marx e – Misses”, em seguida, ele conclui “- como 

se tivesse Misse”. Flávio prontamente responde “- eu acho que esse pessoal não 

estuda” (...) - você sabe que eles não estudam [por]que pediram mais Marx, olha 

que é o que mais tem.” Flávio olha para foto e vê um homem pintando a parede. 

Rapidamente, declara: “olha para quem sobra essa bagunça, é você José?”, José 

explica que o homem em questão era um funcionário da instituição que devia 

receber em torno de um ou dois salários mínimos e limpava pichação. A pichação 

era, segundo ele, defendida por professores “canalhas” que recebem mais de dez 

mil reais por mês que não entendiam que “pichação é sujeira”. 

Em seguida, o grupo mostra um print do caso já citado acima da professora 

que comenta o tema da pichação. Neste segundo, José passa outro recado aos 

departamentos dos cursos da instituição em que estuda: “-manda nota de repúdio 

que eu vou rasgar e botar fogo... me processa...”. Flávio pede para ver o 

comentário “- (...) que defende a pichação feito por uma professora do CPU. 

Carlos aproveita para comunicar que eles têm provas de quem são os autores das 

pichações: “- Eles [pessoas que picham] comentam no facebook”.  

Flávio com  tom grave e sobrancelhas arqueadas, aumenta o tom de voz e 

pede para que os “professores que estão assistindo e que defendem “canalhice” 

falem”.” Mostra realmente que você é um militante de esquerda” apontava Flávio “- 

a direita é democrática, mas fala aí para o ministério público, [por]que a gente está 

invocando os poderes (...) já tem provas contra vocês”. 

“Flávio: fala que você acha certo pichação, vai lá... incentiva aluno a 
pichar... a direita é democrática... fala que eu quero ver... quero ver a 

coragem... Nós estamos entrando onde vocês acham que é território de 
vocês, mas não é... é território brasileiro” 

 Balançando as mãos, Calos dizia que “a bagunça havia acabado” enquanto 

José ressalta que “ninguém disfarça nada, é tudo às claras (...) porque esse povo 
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não quer que a polícia militar entre de maneira nenhuma”. José retoma a palavra: 

“- ministério público, pode me chamar que eu vou e apresento as provas, entrego 

todo o meu dossiê (...) eu tenho tudo, temos que correr atrás dessa gente”. 

Flávio pergunta se José já foi ao ministério público e se já recebeu alguma 

resposta sobre o caso. José responde que foi ao ministério público estadual, mas 

que o órgão não possuía competência para o caso. Então, foram ao ministério 

público federal. José comenta que não houve nenhuma resposta, mas que eles 

[José, Maria e um amigo do casal] já enviaram o dossiê; no entanto, o ministério 

público federal havia afirmado que não tinha ocorrido crime, “José: -Vocês 

concordam com isso?”. 

Maria a seguir questiona o fato de uma professora ter pronunciado suas 

preferências partidárias em sala na ocasião de uma discussão sobre a direita e a 

esquerda. A professora comentou que caso Jair Bolsonaro se elegesse, apagaria 

sua conta na rede social facebook. Maria ironiza: “- nessa ditadura que a gente 

está vivendo, essa ditadura sanguinária que eles tanto falaram que ia acontecer, já 

era para ela [a professora] ter apagado [o facebook] e saído do país”. José, 

indignado com a declaração da professora diz que aula é para ter conteúdo “- 

professor entra na sala é para dar conteúdo x, y ou z, [a professora] começou a 

falar do governo da direita e da esquerda”, e como forma de punição ele diz. 

“José: mandamos o áudio [para o ministério público federal] ela [a 
professora] fez propaganda eleitoral, a aula tinha um tema. O pessoal 
fala que nós cerceamos... porcaria nenhuma. Aula tem que ter conteúdo, 
o cara está entrando em sala de aula para falar de x y z e ela [a 
professora] não, estava dando aula de política quando começou a falar 
sobre Bolsonaro, o governo temer, a esquerda... pode fazer isso?” 

 Flávio espera José terminar e comenta que “a sociedade de bem” é a 

maioria. Por isso, seus “valores” devem ser respeitados. 

“Flávio: [isso é para mostrar que nós temos direito sim... que a 
manifestação do povo ela grita muito mais alto que qualquer 

manifestação política... opa, perdão... qualquer manifestação de qualquer 
poder. A manifestação popular é legítima, nós somos a maioria e nossa 
manifestação é legítima. Isso é um complô contra a sociedades de bem, 
a sociedade tem valor sim (...) nós temos direito sim, nós somos maioria 
sim independente de quaisquer coisas os valores têm que ser 
respeitados. 

 A plataforma facebook permite que os usuários possam compartilhar a 

publicação e escrever comentários às postagens. Uma oura ferramenta permite ao 

usuário reagir a publicação, “curtir”, “triste”, “amei”, “risadas” e “raiva”. No final do 
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vídeo, um usuário da plataforma reagiu ao vídeo com “risadas”, causando um 

estranhamento para os protagonistas do vídeo e da página. Quando Flávio 

percebe que alguém reagiu com risadas ele propõe punir o “esquerdopata”. 

“Flávio: [trecho de fala do vídeo publicado na plataforma facebook] Não 
coloca essa carinha de riso aí, eu estou te conclamando... fala aí? Tem 
um pessoal que fica rindo, depois a gente vai ver quem é que fica aí 
[reagindo com risada] e eu vou começar a mostrar a sua publicação e 

não vai demorar [todos começam a rir e Flávio pede para que alguém 
procurar quem foi a pessoa que reagiu com risadas]. Se for de 
esquerda... se for amigos de vocês [José e Maria]? Amigos não... 
conhecidos de vocês de esquerda eu vou expor. Sociedade de bem, a 
nossa manifestação é legítima. A gente já gente que terminar o vídeo 
daqui a pouco (...)” 

 José interrompe Flávio para lembrar de discutir o assunto das drogas. 

Flávio sugere que o “lance das drogas” seja resumido, pois o vídeo precisava 

terminar no mesmo instante. Ele pega o celular da mão de Maria e vira a tela do 

aparelho para a câmera “- Isso aqui não é cadeia não”, José complementa “- é 

sala de um centro acadêmico” e Carlos ainda acrescenta “- apesar de parecer 

Bangu 1, não é”, comparando a sala utilizada pelos centros acadêmicos31 com 

penitenciária de segurança máxima que faz parte de um complexo de 25 unidades 

localizada no Rio de Janeiro.  

Na imagem que Flávio mostra para as câmeras, é possível ver uma mesa 

azul de ping pong quebrada, uma cadeira de plástico da cor branca, uma mesa 

redonda velha e um armário descascado de madeira com adesivos colados. Nas 

paredes, havia pichações, adesivos e cartazes. Flávio assegura que nem na 

cadeia é assim, “não é por aí”. Logo depois, alguém que não aparece no vídeo 

afirma ter verificado o autor da reação de risadas, a pessoa que não aparece no 

vídeo conta e que não era ninguém da esquerda é sim uma pessoa da direita. 

Rapidamente, Flávio pede desculpas à pessoa que teria reagido com a risada, “- 

desculpa aos meus amigos de direita, achei que fosse essa gente da esquerda”. 

Na hora que José começou a convocar a sociedade civil para fiscalizar e 

denunciar, Flávio o interrompe para dizer que antes de terminar o vídeo, precisam 

falar sobre as drogas. José interrompe sua convocação da sociedade civil. Narra 

que no CPU, havia uma política de reprimir o uso das drogas, no entanto, “como o 

povo gosta, o povo é sagaz as pessoas estão fumando e indo embora, não ficam 

 
31 entidade estudantil que representa os estudantes de um curso. 



LXI 
 

em pontos fixos”. José mostra uma publicação escrita por um aluno que se queixa 

da restrição no uso dos espaços do Centro universitário. 

 Segundo a leitura feita por Flávio durante o vídeo, o estudante declarava 

ser um absurdo que espaços frequentados por alunos que gostavam de “fumar 

um” não pudessem ser mais acessados. Carlos se refere ao aluno que escreveu o 

texto como “demente”, é “demente” porque fuma maconha, enquanto José 

completa “tem que deixar fumar” e rir. Flávio continua a leitura do texto de 

reclamação do aluno (segundo o aluno o espaço do CPU não é usado apenas 

para “fumar maconha”, mas também por grupos de oração e jovens de vários 

bairros da cidade que se encontravam no Centro de Pesquisa Universitário. Após 

a leitura do trecho comentado acima Flávio justifica. 

“Flávio: [trecho de fala do vídeo publicado na plataforma facebook] é mi, 
mi, mi para justificar o uso das drogas (...) essa sociedade veio de 

valores, valores que toda essa sociedade se baseou para chegar. 

Carlos: [trecho de fala do vídeo publicado na plataforma facebook] chama 
as pessoas de comunidade e favela para fumarem no CPU porque 
segundo o relato, é um lugar propício. 

José: [trecho de fala do vídeo publicado na plataforma facebook] se é 
porque [o CPU] é local público... o batalhão [da polícia militar] e a 
delegacia também são, porque não fumam e picham lá.” 

 Para finalizar as denúncias e o vídeo, José lê o comentário de uma outra 

professora.  Declara que limpar a pichação e reprimir maconha não deve ser a 

prioridade de um Centro de Pesquisa Universitário. Após a leitura do comentário, o 

grupo solta algumas risadas e Flávio se exclama “meu Deus!” Continua a leitura 

do comentário da professora que afirmava que o clima de repressão desde a Copa 

do mundo de 2014 e do Golpe sofrido pela ex-presidenta Dilma Rousseff, era 

reforçado com as novas políticas implementadas no CPU.  

José analisa de sua forma o texto da professora: “se o seu 
filho completa 18 anos, é religioso e nunca utilizou drogas vai 
ver esse tipo de coisa” logo depois complementa “você vai 
encontrar os mestres, os doutores falando esse tipo de coisa, 
dizendo que não tem que reprimir” José imita a professora, 
repetindo uma das últimas frases do seu texto “olha não tem 
que reprimir”.  

 

3.5 - Como a moral incide nas ações coletivas?  
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 A descrição acima apresenta um ponto central o modo de ação deste 

grupo:  a partir do primeiro turno das eleições de 2018, “as denúncias 

bombásticas” - como eles próprios se referem às acusações que divulgam na 

internet –permite apresentar-se como vítimas da “ideologia de esquerda”. 

Paralelamente, a partir desta posição, eles assumam a posição de julgadores da 

moral “certa” ou “errada”. Em suma, esta mobilização coletiva se fundamenta no 

compartilhamento de valores que configuram “um bem inquestionável”, que não 

podem coexistir com outras moralidades. Dessa forma, seus engajamentos 

sempre se justificam pela defesa de um bem superior que os coloca na posição de 

julgar os valores alheios, isto é, aqueles que, segundo eles, ordenariam a 

universidade. 

A live se apresenta ainda como ferramenta de publicização das “denúncias” 

acionada não somente pelos locutores, mas também pelo público. Com efeito, 

como vimos com os insistentes pedidos de “compartilhamento do vídeo”, a ação 

coletiva envolve um trabalho de cooperação com o público que passa a ter um 

ativo engajamento se ele compartilhar. Observa-se ainda que na própria filmagem, 

os locutores controlam os comentários do público. Respondem aos espectadores 

que comentam simultaneamente o conteúdo do vídeo, ora se enaltecendo, ora 

usando as observações do público para reforçar suas críticas da universidade.  

As “denúncias” ainda se apresentam como prestação de contas (CEFAÏ, 

2017), isto é, como situações durante as quais “denunciantes” se colocam na 

posição de revelar “verdades” supostamente escondidas do público. Neste caso, 

os atores denunciam alunos, bem como professores “comunistas” que discordam 

da atual gestão do Centro de Pesquisa Universitário. Por esse motivo, o vídeo é 

um excelente meio de analisar os valores deste grupo político, pois são 

continuamente descritos sentidos de ilegalidade e imoralidade que orientam as 

ações deste grupo. 

 A desqualificação dos “universitários” é constante e, apesar de serem eles 

próprios alunos, qualquer forma de referência a um bem comum nunca aparece. 

Dessa forma, os valores deles são superiores aos dos outros, eles são “cidadãos 

do bem” hierarquizando os seres e estabelecendo fronteiras morais. Mais ainda, 

suas posições aniquilam qualquer tentativa ou possibilidade de coexistência de 

valores plurais. Dessa forma, se alguém não partilha a moral, ele é desqualificado 
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e renegado. Se a pessoa partilha os valores do grupo, é qualificado como “cidadão 

de bem”, portanto, passível de ser considerado como interlocutor. Um exemplo 

que ilustra esta forma de desqualificação é a problematização do “uso da 

maconha”, quando os denunciantes qualificam os denunciados de “dementes” 

porque “fumam um”32. Esses atores usam a maconha como forma de desqualificar 

pessoas e ambiente como no trecho em que dizem “isso daqui não é a cracolândia 

não gente, estamos falando do CPU”. Dessa forma, a tematização da maconha 

permite poluir ou contaminar (Douglas, 2010) o espaço, jogar suspeita sobre todos 

os atores que não sejam membros do grupo deles e associar à universidade aos 

bas-fonds da cidade.  

  Dessa forma, aqueles que não partilham a moral são sempre 

desqualificados. As técnicas de desqualificação são múltiplas, como vimos. Dentre 

elas, podemos destacar ainda o questionamento das capacidades cognitivas dos 

“esquerdopata”: “Maria - (...) os alunos chegam sem boa base de leitura. Não tem 

capacidade de rebater, vai colar na cabeça [o que os professores falarem] e 

depois repetir”, aqui ela se refere ao fato de existirem professores “esquerdistas” e 

justifica dizendo que os alunos se tornam “esquerdistas” por não possuírem 

capacidade de rebater é por consequência são “ideologizados”.  

 A moral conservadora em análise se elabora como conjunto de “verdades 

absolutas”, inquestionável e indiscutível, uma forma de impor a orientação e 

formas de conduzir um debate público. Em caso de discordância, os atores 

anulam o que o outro pode ter a dizer, como vimos na sequência durante a qual os 

locutores entenderam que eram questionados (e depois retificam e corrijam seus 

comentários quando percebem que houve uma falha de comunicação).  

Dessa forma, o vídeo acusava constantemente os “esquerdopatas”. De um 

lado, estas acusações permitiam apresentar as desconsiderações e 

desqualificações de valores e condutas que se opõem ao que eles acreditam. Por 

outro, era também um dispositivo de ameaçar para “dar recado”. Sobre o primeiro 

motivo. 

 
32 A decisão que permeia o fumar ou o não fumar é a capacidade moral que o indivíduo tem de 

decidir. A questão é que para os atores em análise o indivíduo que fuma maconha não possui a 
capacidade moral de decisão, logo será considerado “demente”, isto é, alguém sem capacidade de 
tomar uma decisão moral.  
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“Flávio [trecho de fala do vídeo publicado na plataforma facebook]: - Para 
você que é de esquerda, para você que não concorda, o problema é seu. 
Não estou preocupado com a sua opinião, porque você tem que respeitar 

a minha e para mim isso é falta de respeito (...) nunca se viu ninguém da 
direita fazer ir com lula. Nunca se viu essa bagunça toda, essa 
sacanagem, porque a gente não fica ligado nesse tipo de sexualidade de 
vocês... problema é de quem... agora isso é falta de respeito com a 
presidência da república, tá certo!” 

“Flávio [trecho de fala do vídeo publicado na plataforma facebook]: - Para 
quem ri, para quem acha engraçado, ótimo! Para quem acha que isso 
daqui é liberdade, para quem acha qualquer coisa, ótimo. O problema é 
seu, mas isso não é legal, isso não é certo, isso é regido em código, isso 
é regido em lei e tem que ser respeitado porque nós temos sim durante a 

história inteira uma formação cultural, uma formação social e isso tem 
que ser respeitado.” 

 Como podemos observar no trecho acima, Flávio se refere à legalidade 

como forma de legitimar e de impor seu ponto de vista. Antes de se referir à 

legalidade, considera ser “falta de respeito”, a charge que coloca o presidente Jair 

Bolsonaro e o presidente Donald Trump “em posição de casal”. Para justificar sua 

opinião, afirma “que não é certo porque está na lei” e “não se pode fugir da lei”. 

EM outra ocasião, alude a supostos valores brasileiros compartilhados (os dele). 

Tudo que escapar destes valores é um ‘dano”, uma “ofensa”, um “desrespeito” 

“Flávio: nós somos brasileiros, nós temos um regimento para andar sobre 
ele né... nós temos nossos costumes e não é por aí não ein... isso daqui 
[referindo a pichação] é crime, é errado (...) isso é um absurdo (...) isso 

daqui se chama dano ao patrimônio público e ofensa a uma instituição, 
no caso, TRE (...) diz que além de dano ao patrimônio público é ofensa a 
um órgão, à uma instituição de justiça, pelo amor de Deus.” 

  Como mencionei acima, o vídeo era também um dispositivo de ameaça. 

Este recurso pode ser observado com as repetições de “dar um aviso”, ou ainda, 

da gestualidade é feições (quando os locutores inclinavam o corpo, arqueavam as 

sobrancelhas, apontavam o dedo em direção da câmera e aumentavam o tom de 

voz, dentre outras técnicas corporais).  

 A acusação é uma forma constantemente mobilizada nesta situação e se 

apresenta como uma modalidade de combate à imoralidade. Partindo disso, os 

membros do grupo passam visivelmente uma grade parte de seu tempo em 

investigar os perfis de alunos e professores da CPU, exploram seus comentários, 

textos, fotos e vídeos. Enfim, retomando os próprios termos deles, buscam 

“provas” que possam ‘incriminar’ o denunciado, numa tentativa de demonstrar que 

o outro merece punição se não respeitar a maioria conservadora e justifica a 

negação do outro.  
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“Flávio: [trecho de fala do vídeo publicado na plataforma facebook] Não 
coloca essa carinha de riso aí, eu estou te conclamando... fala aí? Tem 
um pessoal que fica rindo, depois a gente vai ver quem é que fica aí 

[reagindo com risada] e eu vou começar a mostrar a sua publicação e 
não vai demorar [todos começam a rir e Flávio pede para que alguém 
procurar quem foi a pessoa que reagiu com risadas]. Se for de 
esquerda... se for amigos de vocês [José e Maria]? Amigos não... 
conhecidos de vocês de  esquerda eu vou expor. Sociedade de bem, a 
nossa manifestação é legítima. A gente já gente que terminar o vídeo 

daqui a pouco (...)” 

  

 A provocação é outro recurso mobilizado constantemente pelos atores e se 

associa à forma de intimidação. A provocação é assim uma forma de constranger 

o outro com a finalidade de limitar sua ação. A provocação se manifesta por meio 

da ironia, da explicita intenção de prejudicar a imagem do outro, comentários com 

pretensões humorísticas e descontração que emergem após acusações.   

“Flávio: [trecho de fala do vídeo publicado na plataforma facebook] fala 
que você acha certo pichação, vai lá... incentiva aluno a pichar... a direita 
é democrática... fala que eu quero ver... quero ver a coragem... Nós 
estamos entrando onde vocês acham que é território de vocês, mas não 

é... é território brasileiro.” 

“Flávio: [trecho de fala do vídeo publicado na plataforma facebook] esse 
espaço não é extensão da casa de estudantes que tinham aquele tipo de 
ideologia. Eu vou mandar um abraço agora... um abraço sarcástico 

[Carlos grita ao fundo ‘um abraço hétero], um abraço hétero e sarcástico 
(...).” 

 Procurei, neste capítulo, apresentar como a moral do grupo incide nas 

orientações da ação coletiva proposta por esses atores. De seus pontos de vista, 

a suposta hegemonia que ordenava até então a CPU foi derrubada quando a 

“sociedade brasileira de maioria conservadora” elegeu legitimamente como 

presidente, um representante da sua moral conservadora. 

“Flávio: - tem que acabar, passou da hora. Sociedade brasileira de 
maioria conservadora colocou Bolsonaro presidente do país, não temos 
que aceitar. Lá [CPU] é propriedade do Governo Federal (...) e que venha 

à mão pesada da justiça sobre eles.” 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As observações realizadas no quadro dessa pesquisa apontam para a 

crescente mobilização de uma arena conservadora, bem como, para a criação de 

modos de ação e de dispositivos que contribuíram para a ampliação desta. A 

construção dessa moral é fundamentada na falta de reconhecimento da “família de 

bem”, que seria constantemente ofendida pela “esquerda” e “a ideologia de 

gênero”. Dessa forma, operou-se uma reversão crítica segundo a qual “a 

esquerda” causaria um insulto moral às “famílias do bem”, ferindo sua dignidade. 

Nesse contexto, a moral desse grupo é apresentada como verdadeira e absoluta. 

Essa operação lógica se fundamenta na impossibilidade de coexistência com a 

diferença pelo fato de que a moral do grupo se sobreponha e é incompatível com 

qualquer outra que a tenciona.  

 Enfim, como vimos, as apresentações de si destes atores em cada situação 

oscilam constantemente entre a posição de “vítima” e “de acusadores”. No 

entanto, assumam constantemente o papel de empreendedor moral e se colocam 

sempre na posição de fiscalizadores e guardiões da moral 

Nas situações observadas ao longo desta pesquisa, os atores também 

descrevem detalhadamente o que eles entendem como “grandes problemas” do 

país. Estes são tematizados a partir de uma série de não humanos e humanos 

que prejudicariam o viver junto (“ideologias”, “doutrinas”, “comunistas” etc.). Esta 

avaliação ecoava com um conjunto de medidas e ameaças que pairavam, por 

exemplo, sobre o ambiente escolar e acadêmico e, mais amplamente, com a 

conjuntura nacional. 

A extensão dessa arena que meus interlocutores e atores analisados nas 

redes sociais integravam, inventavam uma série de técnicas de acusação como 

aquela de apregoar “denúncias bombásticas”, isto é, jogar cegamente nas redes 

sociais qualquer tipo de fofocas, difamações e falas descontextualizadas de 

professores e alunos para solicitar “providências para as autoridades”. Neste 

movimento moral, houve ainda um processo de apagamento das diferenças 

semântica entre denúncia pública, rumor, intriga, difamação. Facebook tornara-se 

o palco “do grande processo” da universidade com uma grande visibilidade. 
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A armação chegou a um nível de complexidade tão grande que esta técnica 

parecia planejada e elaborada com a intenção de destruição institucional e 

pessoal (daqueles que representam “o mal”) de modo ajustado a uma gramática 

liberal que orienta atuais formas de governabilidades no Brasil e em vários países 

do mundo. Neste quadro, o projeto era a destruição pela destruição, além de 

estimular uma crescente fragmentação. Com efeito, podemos observar a 

multiplicação exponencial de multidões conservadores acompanhadas, 

paralelamente, da crescente inibição de públicos e de opinião pública. 

Paralelamente, a armação também consiste em inibir a pluralidade de formas 

críticas que habitam o espaço público e que se reafirmava após o período de 

redemocratização. Se a democracia é um modo de vida que consiste na arte de 

inventar formas de administrar a pluralidade para viver juntos, as situações 

analisadas neste trabalho apontam para um claro combate a este princípio e uma 

negação do outro, da diferença e do plural. Sob este ângulo, como Dewey (1927) 

em seu texto o público e seus problemas já apontavam, a democracia não pode 

ser considerada como um modo de governo, mas antes como um modo de vida.  

A negação da alteridade e da diferença são alguns dos elementos que apontam 

para a vulnerabilidade de um modo de vida brasileiro que estava se consolidando 

e, repentinamente, é ameaçado de ser interrompido. 
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