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Humanitário contra Desumano 

Humanitário é quem se dedica a promover o bem-estar do ser 
humano e o avanço das reformas sociais. É relativo ao humanitarismo 
ético em vez de exclusivamente teológico. 

Desumano é quem demonstra falta de humanidade, é um 
sujeito bárbaro, cruel, desalmado. Sem empatia – capacidade de 
colocar-se no lugar do outro – é anti-humano, atroz, duro. O 
antônimo da empatia seria a indiferença ao sofrido por outro ser 
humano fora os de sua família, seu clã ou sua caserna. 

O passageiro presidente desumano arfou, ironicamente, 
enquanto milhares de pessoas respiravam em ritmo fora do normal, 
com muito esforço, antes de morrer. Para ele, ofegar é fraquejar... É 
tal como ter uma filha! 

O processo de humanização implica a evolução do ser humano. 
O ex-presidente aperfeiçoou as suas aptidões através da interação 
com o seu meio social e sindical, do qual é emergente. Como 
verdadeiro estadista, usa sua destacada capacidade de negociação e 
tolerância ao escutar com atenção tudo dito na mesa ao redor e 
apresentar uma síntese com proposta final aceitável por todos os 
participantes da sociedade. 

Ser empático é se identificar com outra pessoa ou com a 
situação vivida por ela. É saber ouvir os outros e se esforçar para 
compreender os seus problemas, suas dificuldades e as suas 
emoções. 

A estudo das crenças sobre a humanidade é um interesse 
relativamente recente na Psicologia ou nas Ciências Humanas, de 
maneira geral, embora permeie muitos aspectos da emergência social 
através de interações humanas. Surgiram novas teorias e abordagens 
para entender a desumanização nas relações interpessoais e o 
significado de ser humano com todas suas consequências. 

Humanidade se refere ao conjunto de características específicas 
à natureza humana. Entre outras, há o sentimento de bondade, 
benevolência, em relação aos semelhantes, ou de compaixão, 
piedade, em relação aos desfavorecidos. 
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Altruísmo é o amor desinteressado ao próximo, inclusive com 
abnegação. Com o comportamento altruísta, evita-se a ação 
antagônica dos instintos naturais do egoísmo. 

Muitos desumanos temem o mal, mas não se preocupam com o 
bem comum. Nas crenças gerais das pessoas sobre a humanidade, 
destacam-se tanto aspectos específicos da natureza humana, como o 
livre arbítrio, quanto Ethos, como modos de comportamento 
conformadores do caráter ou da identidade de uma coletividade. 

Por exemplo, o poder das armas da casta dos guerreiros-
militares fardados é usado, quando se intromete na sociedade civil, 
com a mesma lógica militar de violência e vingança, cujos valores 
exaltados são a coragem, a fama, a glória etc. Piora quando se 
mistura com a lógica paroquial do localismo e a lógica familiar do 
respeito apenas à herança dos clãs dinásticos, ou seja, quando se 
apoia na oligarquia regionalista. 

Em contraponto, o poder trabalhista da casta dos 
trabalhadores, organizados em sindicatos e partidos, adota a lógica 
corporativa. Esta defende o igualitarismo e tem ceticismo quanto ao 
livre-mercado, baseado na exploração sem trava.  

Por isso, tem dificuldade em se aliar com o neoliberalismo. A 
casta dos mercadores adota a lógica do mercado: defender apenas a 
competitividade, a eficiência em custos/benefícios e o ajuste fiscal. 
Indiferente às mazelas sociais, restringe-se à defesa de corte de 
gastos públicos, para evitar a elevação de impostos e do risco de 
insolvência na base da riqueza financeira, constituída por títulos de 
dívida pública. 

Os trabalhadores aliam-se, principalmente, com o poder 
educacional da casta dos sábios-educadores e sua lógica cívica de 
tolerância, defesa de direitos civis, sociais e políticos das minorias. 
Recebem também o apoio do poder de celebridade da casta dos 
sábios-criativos com sua lógica de artista em defesa de autonomia, 
autoexpressão, liberalismo cultural, criatividade etc. Essa aliança 
caracteriza a socialdemocracia desde a II Guerra Mundial. 

Frente à lógica de especialista, baseada em educação e 
titulação acadêmica de técnicos e gestores pragmáticos, houve 
notória dificuldade de a casta dos “sabidos-pastores” impor sua lógica 
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religiosa.  Manipulam o conservadorismo em costumes, o moralismo 
e a disciplina submissa dos crentes – e ameaçam os “infiéis” até na 
livre escolha eleitoral. 

Nesse sentido, as concepções de humanidade são dependentes 
desse amplo debate ideológico. Grupos e indivíduos definem a 
humanidade de maneira a apoiar seus próprios fins ou interesses.  

Uma premissa de teoria econômica ortodoxa é afirmação de os 
humanos serem apenas racionais e interessados em si mesmo. Esse 
pressuposto egoísmo é usado para construir teorias com finalidade de 
justificar a priori a oposição às políticas públicas e intervenções 
governamentais, pois a sociedade deve visar, acima de tudo, o bem 
dos indivíduos em vez da comunidade. Esta se coloca entre O 
Mercado e O Estado.  

Na verdade, é difícil obter uma definição unificada de 
humanidade em todas as Ciências. Talvez seja porque todos somos 
partes envolvidas. 

No entanto, podemos aprender muito sobre a humanidade ao 
observar suas violações. Devemos concentrarmos na análise dos 
processos de desumanização, em contextos intergrupais, por 
exemplo, os genocídios cometidos por armas, germes e vírus. 

Há um viés heurístico do falso otimismo, quando todos os seres 
humanos têm a propensão de se considerar acima da média. Contra o 
falseamento dessa hipótese, buscam uma validação ilusória: “só 
converso com minha turma”, “confio apenas na minha câmara de 
eco”, “vivo na minha bolha”, “nego quaisquer pesquisas e ciências”. 

Ver os outros como não humanos permite se “desengajar” 
moralmente deles (“esquerdalha” ou “petralhada”), justificando tratá-
los como animais e minar a legitimidade de seus pontos de vista e as 
necessidades sociais defendidas. Essa desumanização não se 
restringe apenas a preconceitos extremos e explícitos, mas pode 
ocorrer sutilmente e até sem a consciência do mal, feito a si e aos 
outros, isto é, de maneira idiota. 

A infra-humanização é observada por meio da atribuição de 
características exclusivamente humanas, como emoções complexas 
tais como constrangimento ou otimismo, mais para o grupo interno 
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em vez de ser para o grupo externo. Essa negação da humanidade 
aos “outros” é chamada de desumanização animalística. 

Em contraponto, a negação da natureza humana, apontada na 
falta de características como emotividade, cordialidade, arbítrio e 
flexibilidade cognitiva, faz essas pessoas se assemelharem a 
máquinas ou robôs. Tem sido chamada de desumanização 
mecanicista. 

A maior atribuição de natureza humana a si mesmo em vez de 
aos outros parece com o citado “efeito acima da média”, quando as 
pessoas atribuem características mais favoráveis a si mesmas em vez 
de aos outros. Mas a auto-humanização é distinta, pois não é 
redutível a meramente atribuir mais características positivas de 
humanidade para o self ou o endogrupo: ver o ingroup positivamente 
e o outgroup negativamente. 

Nesse conteúdo estereotipado, grupos sem ter a competência 
reconhecida no mercado de trabalho são especialmente propensos a 
serem desumanizados como “vagabundos”. Contraditoriamente, os 
desumanos têm dificuldade de compreender completamente outras 
mentes, fora a própria – ou o reducionismo mental da “bolha” e 
“câmara de eco”. 

Embora o estado básico seja não reconhecer completamente os 
estados mentais dos outros, isso pode ser superado ao direcionar as 
pessoas a pensar sobre os estados mentais distintos de outra pessoa 
e a reconhecer como um ser humano particular. Isso tem o efeito de 
humanizá-la, bem como a si próprio.  

Pensar nos outros como indivíduos em vez de membros de 
certa categoria pode moderar ou mesmo reverter processos de 
desumanização. A desumanização de outros grupos repousa em parte 
na divisão feita entre humanos e animais. 

Lembretes de nossa natureza animal, ou seja, somos todos 
criaturas como qualquer outra e, portanto, morreremos 
inapelavelmente, enfraquece uma das defesas contra esse terror em 
relação à morte. Podemos ser simbolicamente “imortais” por meio de 
nossa cultura humana, compartilhada e/ou deixada como herança. 
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As atribuições de humanidade menor ou maior para os outros 
varia em função de quanto valorizado é um grupo e se ele é visto ou 
não como uma ameaça. Quando somos lembrados de nossas 
características animais, reagimos a ver a nós mesmos e nossos 
grupos como mais exclusivamente humanos.  

Assim como a gestão do terror pode levar à desumanização 
animalística dos outros, também pode levar à desumanização 
mecanicista de nós mesmos. A defesa psicológica contra a ameaça da 
morte é ver a nós mesmos como objetos, porque, ao contrário dos 
animais, objetos ou máquinas não morrem. Mas ver a nós mesmos 
(ou grupos) de maneira maquinal é negar a natureza humana do 
altruísmo. 
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Capitão do Mato 

Quando penso no inominável, vem à minha mente a figura do 
capitão do mato no conto de Machado de Assis, “Pai contra Mãe”, 
publicado em 1906 no livro Relíquias da Casa Velha. O protagonista 
era um homem branco e pobre. Por conta de suas condições sociais, 
buscava a emergência social neste ofício de capturar escravos em 
fuga.  

O papel de algoz nunca foi um trabalho bem-visto pela maioria 
humanitária da sociedade, defensora do direito humano de as 
pessoas serem “despossuídas”. O capitão do mato foi o serviçal de 
uma fazenda ou feitoria, encarregado da captura de escravos 
fugitivos, mas gozava de pouquíssimo prestígio social. O artista 
alemão Rugendas, viajando pelo Brasil entre 1822 e 1825, retratou 
um capitão do mato negro, montado a cavalo e puxando um cativo 
também negro com uma corda. 
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O capitão do mato era suspeito de sequestrar escravos 
apanhados ao acaso, esperando vê-los declarados em fuga, para 
devolvê-los aos donos mediante o pagamento de recompensa. Na 
véspera da extinção da escravidão em 1888, um ano antes da 
Proclamação da República em 1889, quando os escravos fugiam em 
massa das fazendas da Província de São Paulo, os oficiais do Exército, 
ainda gozando do prestígio de combatentes da Guerra do Paraguai, 
recusaram-se a assumir a desprezada tarefa de capturar escravos. 
Infelizmente, descendentes subalternos não seguiram o exemplo. 

Passado um século, foi aprovada pela Assembleia Nacional 
Constituinte, em 22 de setembro de 1988 – 166 anos após a 
Independência brasileira frente à colonização e praticamente dois 
séculos depois da revolução republicana francesa –, a democracia e 
os direitos humanos ser o pacto social de convivência de habitantes 
distintos entre si.  

Dados os seguidos questionamentos do “capitão do mato 
contemporâneo” a respeito da autonomia dos três Poderes da 
República e do papel subordinado das Forças Armadas à sociedade 
civil, a qual lhes paga os soldos, vale uma reflexão sobre esse sujeito 
ainda perene: o capitão do mato desumano. Parece não aceitar as 
Forças Armadas serem instituições nacionais brasileiras, permanentes 
e regulares, tendo como missão constitucional apenas zelar pela 
defesa da Pátria, pela garantia dos poderes constitucionais e, por 
iniciativa destes, da lei e da ordem. 

O gesto diz mais em lugar do verbo. Lembremos da exoneração 
de todos os delegados da PF responsáveis por investigações 
envolvendo a família e/ou os milicianos. 

A milícia refere-se a organizações criminosas, inicialmente 
formadas em comunidades urbanas de baixa renda, como em 
conjuntos habitacionais e favelas, cujos moradores são, em sua 
maioria, descendentes de escravos. Elas iniciaram com a prática 
ilegal de cobrança por suposta “proteção” sob a alegação de 
combater o crime do narcotráfico.  

Com o súbito enriquecimento, devido a essas práticas de 
extorsão, seus líderes puderam se mudar para condomínios luxuosos 
à beira da praia da Barra da Tijuca no Rio de Janeiro. As milícias 
expandiram seus “negócios” com os recursos financeiros provenientes 
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da extorsão da população e comerciantes, diversificando o monopólio 
na exploração clandestina de venda de gás, televisão a cabo, 
máquinas caça-níqueis, agiotagem, ágio sobre venda de imóveis etc. 

Os “capitães do mato repaginados” são esses maus policiais, 
bombeiros, guardas municipais, vigilantes, agentes penitenciários e 
militares, fora de serviço ou mesmo na ativa. Os milicianos contam 
com respaldo de políticos em troca de votos em seus “currais 
eleitorais” – confira o resultado eleitoral no Rio de Janeiro. Lideranças 
comunitárias locais, entre os quais ex-traficantes e pastores 
religiosos, foram também aliciados pelas milícias. “Tá tudo 
dominado... até o Planalto Central!” 

O estudo da desumanização pode oferecer insights importantes 
sobre crime e policiamento – e o capitão do mato contemporâneo. Há 
a desumanização dos infratores, tratados como “bandidos”, para 
validar o lugar-comum auto justificador da extrema-direita: “direitos 
humanos só para humanos direitos”. 

Isso resulta na exclusão de infratores, particularmente de 
minorias étnico-raciais, de qualquer consideração moral, justificando 
assim punições arbitrárias como a morte sumária. Há apoio reduzido 
para reabilitação como política pública.  

No entanto, muitos infratores buscam reingressar na 
comunidade, sob o manto protetor do evangelismo. De modo 
contraditório com o cristianismo, este acoberta o armamentismo.  

O desafio para a política de segurança pública de um novo 
governo socialdemocrata será essa desumanização ser superada por 
meio de contato interpessoal positivo. As tropas necessitarão 
aprender mais sobre os infratores para os tratar como seres 
humanos.  

Na realidade, há uma interação entre a desumanização dos 
criminosos e a polícia, particularmente o retrato de criminosos 
violentos como animais e policiais como máquinas. Até fatores físicos 
do contexto social, como uniformes e armas de policiais, contribuem 
para os observadores civis, bem como os próprios policiais, 
mecanicamente desumanizar a polícia.  
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Há duas formas distintas de desumanização: na animalesca, os 
humanos são reduzidos a animais; na mecanicista, os humanos são 
reduzidos a máquinas. Pior, essas duas formas operam de maneira 
interdependente, cada uma facilitando e reforçando a outra. 

Pensar nos humanos como animais os desumaniza, 
despojando-os de características exclusivamente humanas, como 
racionalidade, moralidade e civilidade. Essa forma de desumanização 
é frequentemente aplicada a grupos étnicos e raciais, por exemplo, 
torcedores racistas europeus comparam os jogadores negros dos 
adversários aos macacos ao jogar bananas neles. Os judeus eram 
chamados de ratos pelos nazistas. 

A desumanização é usada para justificar a violência e a 
hostilidade contra um grupo, quando não o veem como totalmente 
humano. Não mereceria a preocupação moral à qual os humanos 
devem uns aos outros. O genocídio se torna assim justificável para 
“quem se acha”... superior. Comete autoengano. 

A desumanização pode ser usada para aliviar a culpa na 
consciência caso a sentissem os membros de um endogrupo, por 
exemplo, dos evangélicos. O favoritismo intragrupal demonstra um 
viés ao separar dentro do grupo ou fora do grupo, adotando um 
padrão de favorecer os membros dentro de seu próprio grupo (como 
a corporação militar ou a linha religiosa) em detrimento dos demais 
seres humanos fora do grupo. 

O “capitão do mato moderno” pode fazer uma carreira política, 
enriquecedora de seu clã, ao explorar esse nicho do mercado 
eleitoral: defesa de benesses corporativistas, de isenção fiscal para 
igrejas e da expansão da indústria do armamentismo. Seu anacrônico 
anticomunismo é a doutrina implementada em sua mente inculta na 
Era da Guerra Fria (1945-1991). Em nome de sua concepção de 
Deus, Pátria e Família, a esquerda como adversária é desumanizada – 
e agredida! 

Transplanta para a política eleitoral sua visão de mundo, onde 
tanto criminosos, quanto policiais são desumanizados, embora de 
duas maneiras distintas: criminosos são apresentados como animais 
e policiais como máquinas. Essas duas formas de desumanização 
funcionam em conjunto. 
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Descrever pressupostos criminosos como animais, uma forma 
de desumanização animalesca, nega-lhes civilidade, refinamento, 
sensibilidade moral e racionalidade ou lógica. Por sua vez, descrever 
os policiais como máquinas, uma forma de desumanização 
mecanicista, nega-lhes abertura cognitiva, capacidade de resposta 
emocional, agência, individualidade e calor interpessoal – a ponto de 
haver rebeldia policial antifascista! 

Quanto mais os eleitores pensam pessoalmente nos criminosos 
violentos como animais, mais eles querem os pol ic ia is 
desempenharem papéis mecanicistas e violentos na manutenção da 
ordem. Quanto menos animalizam os criminosos, analisando-os como 
merecedores sim de respeito humano e reabilitação, mais eles acham 
o policial humano ser mais eficaz em manter a ordem e mais caloroso 
no trato da sociedade civil, cooperando com política pacificadora para 
as taxas de criminalidade diminuírem. 

Quando o crime é isolado, sob a aparência da maioria dos 
crimes acontecer em comunidades pobres e favelas, os eleitores 
podem estar mais propensos a não apenas pensar nos criminosos 
como animais, mas também querer os policiais se comportarem mais 
como máquinas assassinas. Os arranjos espaciais influenciam os 
processos de desumanização. 

“Pol í t icas duras contra o cr ime” ao enfat izarem o 
distanciamento social e a punição mortal, com tolerância zero, são 
consistentes com o policiamento mecanicista. Ser visto como uma 
máquina pelo público pode oferecer ao policial uma sensação de 
proteção em vez de ser visto como animalizado. Sua eficácia deve ser 
objeto de debate público. 

Caso os policiais sejam vistos mecanicamente, eles não são 
vistos como seres humanos reais. Em vez disso, tornam-se símbolos 
do Estado – de leis injustas, de opressão, de dominação etc. Assim, 
tornam-se alvos de expressão de desagrado por parte dos eleitores 
contra o discurso de ódio expresso por capitão do mato 
contemporâneo. 
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Beleza da Democracia 

Na tensa véspera da eleição de 2022, é necessário recorrer ao 
apoio emocional dos companheiros, para combater a insônia e a 
depressão. São provocadas pelas notícias de ataques à mão armada 
por parte de intolerantes com as diferenças ou divergências políticas. 
Nesse sentido, o humor é fundamental. 

Contra a contínua, quase diária, divulgação de pesquisas com 
base científica, um sujeito ignorante anuncia não aceitar sua derrota 
esperada na apuração dos votos por conta de sua amostra... visual! 
Argumenta: em todos os comícios dele, vê muitos apoiadores... 

O defensor do “Datapovo” questiona: “o Datafolha entrevistou 
6.754 eleitores em todo o Brasil, distribuídas em 343 municípios, mas 
o Brasil tem mais de 5.600!” Em resposta, foi lhe sugerido: “quando 
você for fazer seu próximo exame de sangue, pede para tirar todo 
seu sangue...” 

Análise de pesquisa eleitoral exige certa sutileza quanto às 
sobreposições dos dados. Por exemplo, na ânsia pela reeleição (e 
imunidade investigativa), ele lidera a rejeição entre os candidatos à 
Presidência da República: 52% não votariam de jeito nenhum no 
atual presidente, indica o Datafolha de 22/09/22.  

Alguém pode alegar o índice de rejeição do ex-presidente Lula 
(39%) ser mais alto frente a rejeição do terceiro colocado (24%) e da 
quarta (15%). Ora, Lula, é o único a conseguir ter saldo positivo na 
diferença intenção - rejeição: 45% a 38% ou +7 pontos percentuais. 

Todos os demais candidatos estão com déficit de eleitores. O 
mais rejeitado é votado por 33%, mas tem uma rejeição de 53%. 
Dado seu déficit de -20 pontos percentuais, falta-lhe pelo menos um 
décimo dos 156 milhões de eleitores (+1) deixar de o rejeitar e 
passar o admirar. Difícil, né? 

Entretanto, Ciro Gomes, proporcionalmente, tem o pior déficit. 
Sua rejeição (24%) é quatro vezes sua intenção de voto (6%): - 18 
pp. Mesmo Simone Tebet tem o triplo de rejeição (15%) em relação à 
intenção de votos (5%): - 10 pp. 
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O IPEC (ex-IBOPE) realizou uma pesquisa, há cerca de um ano 
(de 16 a 20 de setembro de 2021), para identificar a intenção de voto 
de alguns dos possíveis candidatos ao próximo pleito presidencial e 
monitorar a avaliação da administração do Governo Federal. O 
modelo de amostragem utilizado foi o de conglomerados em 3 
estágios. 

No primeiro estágio, os municípios foram selecionados, 
probabilisticamente, através do método PPT (Probabilidade 
Proporcional ao Tamanho), com base na população de 16 anos ou 
mais de cada município. No segundo estágio, foram selecionados os 
conglomerados: setores censitários. Finalmente, no terceiro estágio, 
foi selecionado em cada conglomerado um número fixo de habitantes 
segundo cotas de variáveis: sexo, faixas etárias, instrução, raça/cor, 
atividade. As fontes de dados para elaboração da amostra foram o 
Censo 2010 e a PNADC 2019.  

Repare não terem sido selecionadas cotas em faixas de renda, 
religião e preferência partidária. Esta última só é considerada pelo 
Datafolha. E a primeira (renda) só a Quaest a considera, para escolha 
das cotas de entrevistas residenciais, embora subestimando a 
proporção abaixo de 2 salários-mínimos: 38%. O Datafolha deduz 
haver 51% nessa faixa de renda, considerando os eleitores 
entrevistados em cotas de sexo e idade nos pontos de fluxo 
sorteados.  

Na citada pesquisa de um ano atrás, o IPEC perguntou se, 
independente da sua intenção de voto para presidente, o entrevistado 
achava: Lula deveria ser eleito (45% apoiaram), o atual presidente 
deveria ser reeleito (só 19%), outro deveria ser eleito (31%). Isso 
animou a chamada Terceira Via, mas ela deveria ter um único 
candidato e ele só atacar o mais rejeitado para chegar ao segundo 
turno.  

Infelizmente, o personalismo do “dono-da-verdade” e 
“salvador-da-pátria”, só contra a maioria dos eleitores e partidos, 
acabou tornando sua campanha uma comédia de erros. Justifica, 
então, o voto útil ser racional por parte dos seus antes potenciais 
eleitores. 

Essas “sutilezas” metodológicas de sobreposições causam 
espanto em leigos. Por exemplo, a pesquisa eleitoral mostra Lula com 
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preferência majoritária entre quem avalia negativamente a atual 
gestão governamental (80%); entre os habitantes do Nordeste 
(62%); entre as famílias com renda mensal de um salário-mínimo 
(57%); em residências onde ao menos uma pessoa receba auxílio do 
governo federal (55%); entre pessoas com ensino fundamental 
(55%); entre católicos (54%); entre quem não é católico nem 
evangélico ou não tem religião (56%); entre pretos e pardos (51%); 
entre habitantes em municípios com até 50 mil habitantes (52%); 
entre as mulheres (51%), na comparação com homens (45%). 

No Perfil da Amostra, são majoritários justamente esses 
eleitores: femininos (52%), jovens de 16 a 34 anos (34%), com 
ensino médio (47%), até 2 salários-mínimos (51%), na PEA (71%), 
pardos e pretos (55%), católicos (54%), habitantes em capitais e 
outras regiões metropolitanas (41%), Sudeste (43%) e Nordeste 
(27%), petistas (27%). São minoritários os homossexuais (3%) e os 
bissexuais (3%), mas esses 6% rejeitam maciçamente o intolerante 
“evangélico” (sic).  

Este, por sua vez, só vai melhor entre quem o acha um (falso) 
mito, ou seja, a gestão dele ser ótima ou boa (84%); entre 
evangélicos (50%); entre pessoas cuja renda familiar supera 5 
salários-mínimos (44%). O problema para ele é estes serem 
minoritários: os evangélicos sem as subdivisões somam apenas 25% 
e os mais ricos 12%. Outras crenças ou ateus hostilizados somam 
21% do eleitorado e o rejeitam. Mais pobres (abaixo de 5 salários-
mínimos) são 88% dos eleitores – e, de maneira sobreposta, o 
rejeitam! 

Aí está a beleza da democracia eleitoral: o Poder da maioria do 
povo pobre impor a sua vontade sobre as dos intolerantes com a 
diversidade e tolerantes com a desigualdade. Contra ela, o animal 
humano instintivo louva apenas o Poder Paternal, vindo da Natureza, 
e exercido pela proteção aos seus filhos, inclusive nos casos de 
malfeitos. 

Pior quando, acidentalmente, ascende ao Poder Executivo. 
Imagina-se um detentor de Poder Despótico, onde cria sempre um 
falso antagonismo, para se associar a uma base aguerrida armada, 
defender “os amigos” e combater “os inimigos”.  
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Acima da razão, para atendimento do interesse do tirano, a 
Lógica Militar adota a divisão binária entre “fortes” e “fracos” com 
base na violência. Baseia-se na posse de armas para exercer a força 
física como Poder de Coerção, pressuposta ser a realidade objetiva. 

No entanto, contra isso, a democracia ergue o Poder Ideológico, 
distinguindo entre sábios e ignorantes. Os sábios antes eram os 
sacerdotes, passaram a ser os intelectuais não negacionistas da 
Ciência. A posse de sabedoria exerce a força das ideias como Poder 
de Coesão, para criar uma realidade consensual, de acordo com a 
vontade nacional. 

O Poder Político, ao agir pelo interesse de quem é governado, 
ocorre apenas nas formas corretas de governo. Nas viciadas, o poder 
só é exercido em benefício dos governantes. 

Esse Poder Político das ações coletivas se diferencia do Poder 
Paternal e do Poder Despótico por se basear no consenso 
democrático. Refuta o atual (des)governo, voltado apenas para os 
intere$$es do clã governante. 

Nesta eleição brasileira, está se configurando um novo pacto 
para a conciliação e a coesão nacional, inclusive para a melhoria da 
atualmente péssima imagem internacional do país. Está sendo 
superado de vez o elitismo, antes característico da aliança da casta 
dos aristocratas governantes com a subcasta de sábios esnobes. 

O próprio neoliberalismo, em defesa apenas da liberdade de 
mercado em lugar da defesa dos direitos da cidadania, inclusive das 
minorias, deverá ser ultrapassado. Assim como se espera ele levar 
junto, para “o lixo da história”, o fisiologismo, o nepotismo, o 
favoritismo, o amicismo corporativista e o armamentismo como 
prática governamental. 

O populismo legítimo ocorre quando o povo, composto por 
“párias” ou exclusos socialmente, estabelece uma conexão direta com 
uma liderança trabalhista. Esse populismo de esquerda visa sim o 
atendimento de uma demanda social ampla. 

É o oposto do populismo de direita, o qual adota o 
conservadorismo em nome do “seu povo”. O culto à personalidade do 
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mito ignorante corresponde à tradição autoritária populista, onde o 
autoritarismo é a coerção imposta pela casta dos guerreiros-militares. 

Em defesa da democracia, contra o golpismo militar-miliciano, 
até a casta dos mercadores, contumaz corruptora de todas as 
demais, necessita atuar, mesmo sendo em última instância a favor 
seus interesses comerciais privados. O isolamento internacional 
afetará sobre todos os negócios exteriores e, internamente, a fuga de 
cérebros significará um maior retrocesso educacional, científico e 
tecnológico do país. 

Enfim, a maioria do eleitorado brasileiro não aceita mais a 
lógica militar, instalada mais uma vez no Palácio do Planalto, com sua 
violência, em busca de vingança contra adversários, transformados 
em inimigos. Isto não deve ser visto como coragem, nem sequer 
como glória. A beleza da democracia é atender à vontade dessa sábia 
maioria. 



 19

Redes Políticas por Proximidade 

Nossos laços com outras pessoas influenciam, entre outros 
fatores, a evolução da situação econômico-financeira e política. As 
cadeias de interconexões se ramificam como raios, configurando 
padrões intricados por toda a sociedade humana. 

Em uma rede social, o número de laços com outros seres 
humanos e a complexidade da ramificação aumentam em escala 
crescente. Quando pessoas estão conectadas em vastas redes, a 
influência social vai muito além das pessoas conhecidas.  

Se influenciarmos nossas interconexões, e elas influenciarem 
seus outros laços, nossas ações coletivas podem, potencialmente, 
influenciar pessoas desconhecidas por nós. Os seres humanos se 
reúnem em ações coletivas para via Política realizar o não possível de 
se fazer sozinho. 

Em campanha eleitoral, interessa-nos descobrir a origem das 
convicções políticas das pessoas e examinar como a tentativa de 
certa pessoa de resolver um problema social ou político influencia 
outros militantes e conquista votos dos eleitores. As redes 
prospectadas por cientistas sociais são muito mais complicadas, se 
comparadas às redes elétricas ou às redes de neurônios, por 
exemplo, porque os nós nessas teias sociais são seres humanos 
pensantes e reativos – e não células ou átomos passivos. 

Uma rede de seres humanos tem vida própria dinâmica, porque 
eles podem tomar decisões, mudar potencialmente seus 
comportamentos habituais, mesmo quando incorporados a redes, e 
ser influenciados por elas. Via redes sociais se consegue objetivos 
impossíveis para único indivíduo. 

Apesar disso, há um Viés de Atribuição. Tal como em cobertura 
jornalística, “não se aceita haver história sem rosto”. O individualismo 
metodológico  
não se importa com o fato de sucesso de determinado candidato 
eleitoral depender muito mais da situação socioeconômica geral e do 
desempenho em seu governo na busca do bem-estar social. 
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Debate-se mais sobre responsabilidade individual em vez da 
coletiva. Os membros da sociedade, geralmente, se dividem entre 
duas crenças: uns acham os indivíduos terem controle sobre seus 
destinos, e outros acreditam as forças coletivas serem as 
responsáveis pelos acontecimentos. 

Para o primeiro caso, cada indivíduo é particular e diferente dos 
demais. Quem acha relevante, para a melhor convivência acentuar 
essa diversidade e/ou a competitividade, posiciona-se à direita como 
um individualista, acreditando a essência humana ser essencialmente 
egoísta e imutável. 

Para o caso coletivista, os seres humanos devem compartilhar o 
altruísmo (amor ao próximo), agir em favor de outra pessoa, e não 
exclusivamente em interesse próprio. Com essa virtude as redes 
sociais de apoio mútuo crescem, reunindo quem busca aquilo comum 
capaz de unir os homens em uma coletividade com boa convivência, 
posiciona-se à esquerda e se considera igualitário.  

Na esquerda estão as pessoas batalhadoras pela eliminação das 
desigualdades sociais. Na direita está quem insiste na convicção de 
as desigualdades serem naturais e, enquanto tal, não serem 
elimináveis. 

A direita confia em as desigualdades sociais poderem ser 
diminuídas quando se favorece a competição, para a disputa 
meritocrática, minimizando a proteção social (vista como 
“coitadismo”) e privilegiando o esforço individual. Ao contrário, quem 
acredita a condição humana ser fundada pela superação social da 
desigualdade casual, devida à “sorte-do-berço”, através de políticas 
públicas corretivas, se coloca à esquerda. 

Em época de grandes mudanças, crises provocadas pela 
transição histórica em uma Grande Reversão Demográfica e suas 
consequências econômicas e sociopolíticas, há ameaças à 
sustentabilidade da atual atividade humana. A noção de proximidade 
surge como um refúgio, fomentando a permanência nas relações 
humanas e nos laços das pessoas com os seus territórios, garantia de 
confiança e valores compartilhados, bem como inserção em culturas 
locais e comunidades de pertencimento. 
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A proximidade se estabelece como a referência máxima para 
uma série de políticas públicas, ações coletivas ou movimentos 
sociais. Elas a tornam a referência de visão de mundo e da 
organização de diferentes tipos de atividades sociais ou econômicas. 

As cadeias curtas em valor adicionado promovem uma visão de 
um mundo respeitadora dos produtores locais, onde são mantidos e 
desenvolvidos laços entre as atividades humanas e seu ambiente. 
Contrastam com uma economia capitalista, desenvolvida em grande 
escala e caracterizada pela produção e consumo de mercadorias 
padronizadas transportadas ao redor do mundo sem considerar as 
consequências no meio ambiente. Estabelecem-se relações anônimas 
ou impessoais, regidas apenas pelo dinheiro.  

O privilégio da proximidade – no sentido geográfico ou espacial 
do termo – também se expressa em várias políticas e ações para o 
desenvolvimento de redes locais de apoio. As pessoas com baixa 
renda ainda se sentem vulneráveis e dependentes de suas famílias 
estendidas e redes de ajuda mútua para melhorar suas condições de 
vida. 

Em trinta anos (1988-2018), os pobres brasileiros foram de não 
ter água encanada e eletricidade a estarem conectados com o mundo 
através da TV a cabo e da banda larga, via PCs e celulares, além das 
transformações em relação ao transporte e à urbanização. Foram 
também de ter apenas uma capela católica, em seu povoado, para a 
presença de mais de vinte denominações protestantes diferentes. 

Segundo Juliano Spyer (2018), o cristianismo evangélico 
encoraja os valores associados à vida moderna e ao enriquecimento, 
como a promoção da estrutura familiar nuclear, ou o investimento na 
educação para leitura da Bíblia. Sua pesquisa antropológica foi 
realizada em um povoado pobre do Nordeste. 

Em contraste, o estudo do caso de Santa Catarina, feito em 
oportuna reportagem de Ricardo Mendonça (Valor, 22/09/22), mostra 
uma autoimagem muito esnobe, em particular, revela um 
xenofobismo em relação aos pobres nordestinos. Considera-se 
distinta em relação à do “resto do Brasil”. Na realidade, o verde-e-
amarelo lá estampa um nacionalismo excludente típica da extrema-
direita e seu baixo nível cultural. 
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Felizmente, o estado é apenas o décimo maior colégio eleitoral 
do país com 5,5 milhões de votantes, 3,5% do total nacional. 
Segundo Pesquisa IPEC (19/9/22), o responsável pela regressão 
brasileira seria reeleito no primeiro turno com 49% dos votos se só 
catarinenses votassem para presidente. Lula ficava com 27%. É o 
inverso da Nação! 

A divisão estadual dos votos colocava Lula na liderança em 8 
dos nove estados do Nordeste, em três dos sete estados da região 
Norte e em dois dos quatro estados do Sudeste. Já o candidato do 
atraso aparecia à frente em 3 dos 7 estados do Norte, em 2 das 4 
unidades federativas do Centro-Oeste, e em 2 dos 3 estados da 
região Sul. 

Entre os quatro candidatos mais competitivos para governador 
em SC, três são de partidos do chamado Centrão e o quarto do União 
Brasil (DEM+PSL). Santa Catarina é o Estado campeão de clubes de 
tiro, os CACs, sigla para Colecionador, Atirador e Caçador, ou seja, o 
armamentismo de lá se imagina preparado para uma revolta 
nativista... 

De 1905 a 1994, políticos com sobrenome Ramos, Konder ou 
Bornhausen comandaram o governo em 12 ocasiões, sempre por 
siglas conservadoras, como o antigo PSD, a UDN, a Arena e o PFL. 
Durante o século XX, a política local foi dominada por duas famílias, 
ambas com raízes no Partido Conservador da época do Império. 

Industrializado e com prevalência de pequenas e médias 
propriedades rurais, Santa Catarina não tem megacidades, os 
interioranos adotam uma cultura tradicionalista. A economia é 
exportadora de frangos, suínos, têxteis e maquinário, e intensiva em 
mão-de-obra. Daí defende a depreciação da moeda nacional e o corte 
de direitos trabalhistas. 

O conservadorismo propaga o “mito do imigrante europeu”. Há 
a ideia muito enraizada do imigrante alemão ou italiano ter imigrado 
para uma região precária, mas, com esforço próprio individualista, ter 
prosperado e construído o Estado – sem apoio estatal. A reportagem 
não disse até qual ponto as ideias do nazismo alemão e do fascismo 
italiano ainda influenciam o Ethos (caráter moral) dos herdeiros 
desses colonizadores. 



 23

São vistos como heróis por seus descendentes. O autoengano 
de se ver como dotado de um modelo diferenciado, feito pela 
iniciativa particular, infla a autoafirmação e o sentimento de orgulho 
excessivo. A mistura evolui para o segregacionismo cultural. 

A fábula de superioridade moral e laboral do Estado e de seu 
povo é uma constante nos discursos dos conservadores catarinenses. 
O “véio da Havan” demonstra o cacoete da autoafirmação: para ele, 
“Santa Catarina é o melhor Estado do Brasil e tem a melhor 
qualidade de vida porque nunca foi governado por políticos de 
esquerda”. 

Paradoxalmente, o melhor período da economia brasileira, de 
acordo com todos os resultados e o reconhecimento internacional, foi 
observado justamente quando o Brasil foi governado por políticos de 
esquerda. Foi na Era Social-Desenvolvimentista do Lula. 
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Status Quo e Status Social 

Statu quo é uma expressão latina com significado de “no 
[presente] estado das coisas”. É uma redução da frase bélica in statu 
quo res erant ante bellu, ou seja, “no estado como as coisas se 
encontravam antes da guerra”.  

Em inglês, a forma nominativa status quo é a preferencial. É 
também de uso corrente em português. Já status social refere-se ao 
“estatuto social”: honra ou prestígio associados à posição de alguém 
na sociedade. 

Talvez a junção de ambas as expressões levante uma hipótese 
explicativa para o atual estado das coisas. O eleitor se depara diante 
da decisão entre o populismo de extrema-direita, ameaçador do 
pacto republicano-democrático, adotado após a ditadura militar 
(1964-1984), e o populismo em falar em no nome do povo a favor da 
legítima demanda social de mudança do status quo. Infelizmente, 
muita gente inculta, devido à autoimagem de superioridade pessoal, 
vê isso como ameaçador do seu status social. 

Status social é a posição de cada pessoa na estrutura da 
sociedade. Psicologicamente, essa classificação social condiciona as 
relações culturais ou interpessoais, as oportunidades em redes de 
relacionamento por proximidade e as escolhas políticas. O status 
social não corresponde à posição objetiva em renda e riqueza, 
ocupada por cada grupo na dinâmica social, mas sim a um 
conservadorismo pelo medo de perda relativa. 

Refere-se ao nível de valor social imaginado por cada pessoa 
possuir ou se dar o respeito de ser reconhecido como indivíduo 
particular. Esse individualismo é exacerbado quando se acha 
merecedor de toda honra e influência, devido a sua pressuposta 
competência. 

Competência é a pretensão de mais de um indivíduo à mesma 
coisa. Impõe concorrência, disputa, competição. A Era Neoliberal, 
vivenciada durante décadas, deixou como herança cultural essa 
mentalidade individualista do Viés da Auto Seleção: o erro de 
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pensamento do tipo “sempre eu”, seja eu uma vítima, seja eu 
premiado. 

Por exemplo, o energúmeno candidato à reeleição, possuído 
pelo demônio, possesso, encenou uma entrevista aos berros, 
reclamando de ser uma vítima! Lamenta-se deixar de ir passear de 
jet ski e ter de ir às motociatas e se expor a eventual tiro de sniper! 
Diz só fazer esse “sacrifício” para não permitir o “comunismo” voltar 
ao Brasil! Vá ser anacrônico assim lá... na Guerra Fria antes do fim da 
URSS há mais de 3 décadas! 

Grosseiro, rude, violento, ataca impunemente honras alheias, 
como a do candidato rival e a do presidente do Tribunal Superior 
Eleitoral. Usa – como sempre usou – o dinheiro público em benefício 
privado. Retomou a antiga prática brasileira de “curral eleitoral”: 
beneficiar uma região ou uma camada social para obter influência e 
ser muito votado.  

A origem da expressão vem do tempo quando o voto era aberto 
no Brasil. E o capitão-do-mato proclama “voltar a votar” em cédulas 
de papel, tal como é seu estimado “dinheiro vivo”. Nesses “bons 
tempos”, as regiões rurais formavam verdadeiros currais, onde, como 
um gado, os eleitores eram dirigidos pelo interesse escuso das elites.  

Voto de cabresto é um antigo sistema de controle político 
abusivo, impositivo e arbitrário, praticado durante o período 
conhecido por Coronelismo. Ainda hoje, o voto manipulado ou 
imposto ao eleitor força-o a votar no candidato indicado pelo chefe 
político local: o “coronel” do agribusiness (sic) em favor do capitão 
“reformado”, em português claro, expulso do exército brasileiro. 
Subversão da ordem... 

Pior é a servidão voluntária dos pobres de espírito ou incultos 
fiéis. Etienne La Boétie, em seu Discurso da Servidão Voluntária, 
publicado em 1548, já explicava a maneira dos povos se 
submeterem, voluntariamente, ao governo de um só homem. Em 
primeiro lugar, pela força do hábito de quem está acostumado à 
servidão e tende a não a questionar. Em seguida, pela religião 
manipulada e pela superstição, criada por propaganda enganosa em 
torno da figura do líder messiânico por redes sociais de apoio com 
contrapropaganda baseada em fake News. 
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A servidão voluntária se refere à perda do desejo de liberdade. 
Imaginava La Boétie: “os homens, enquanto neles houver algo de 
humano, só se deixam subjugar se forem forçados ou enganados”. É 
possível os homens perderem a liberdade pela força, mas surpreende 
mesmo é não lutarem para reconquistá-la. 

O ser humano resulta da educação recebida. Se os homens 
nascem sob o jugo social, são criados sob servidão religiosa, sem 
cultura para ver além dela, limitam-se a viver como desde quando 
nasceram, seguindo o costume ou conservando o status quo. 

Com a perda da liberdade, esse ser humano se acovarda. Perde 
a energia para se rebelar, tem o ânimo abatido e não é capaz de 
grandes ações coletivas, isto é, políticas. O tirano percebe isso e, à 
vista desta inércia, faz tudo para impor sua ordem. 

Com a própria estrutura do poder, o tirano submete uns por 
intermédio de outros: pastores, fazendeiros, militares, milicianos, 
políticos oportunistas etc. Sempre foi ao seu clã familiar quem ele 
privilegiou, acima de Deus e Pátria, quando clama o lema fascista.  

Certos companheiros da caserna lograram aproximar-se dele ou 
ser por ele convocados, para serem cúmplices das suas crueldades 
em corte de políticas públicas, companheiros dos seus prazeres com 
dinheiro público e com ele beneficiários das rapinas sob um 
pressuposto manto de legalidade, tal como é o “orçamento secreto”. 
Os servidores têm de sofrer não só a maldade do caudilho – chefe 
militar de fiéis forças armadas irregulares – como também a de seus 
prepostos com assédios sexuais e morais. 

No entanto, essa pirâmide de poder malévolo pode ser 
quebrada, caso a maioria do eleitorado queira se livrar dela. De fato, 
é espantoso ver um número imenso de eleitores crentes, dispostos a 
se submeter a uma preanunciada ditadura com mudança 
constitucional, como se estivessem encantados pelo (falso) mito. Não 
deviam temer o poder do potencial tirano, nem mesmo confiar em 
suas encenações “populescas”, se ele os trata desumana e 
cruelmente na sua prática presidencial. 
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Cultura e/ou Riqueza 

Quem se acha... superior?! Se for por causa de riqueza pessoal, 
será visto como pobre de espírito. Se for devido à sensação de ser 
mais culto, será criticado como esnobe, característica de um indivíduo 
arrogante e carente de humildade. 

Quem se sente superior aos outros, na verdade, apenas se 
iguala aos demais seres humanos neste sentimento de soberba – e 
incorre em um erro lógico: todos não podem estar acima da média... 
Pior, adota o viés da perseverança com uma validação ilusória: só 
conversar com sua turma, ou seja, com quem não o ameaça com 
questionamentos. 

Quem compara, perde... Sempre achará alguém com maior 
cultura, riqueza, outros méritos ou virtudes pessoais. 

Quando o presidente chucro qualifica os eleitores nordestinos 
(sábios ao não votar nele) como “analfabetos”, revela não só revela 
indelicadeza ou grosseria. Antes de tudo, demonstra sua ignorância! 

Em tal cargo, dado seu desconhecimento de causa, antes de 
nomear uma série de ministros da Educação desqualificados, ele 
deveria ter uma noção básica das distintas necessidades regionais de 
políticas públicas. Em vez disso, nomeou um sujeito ligado à 
universidade privada presbiteriana para acobertar mais uma 
corrupção em seu governo: pastores cobrarem barras de ouro em 
troca de liberação de verba orçamentária. 

Deveria saber: de acordo com o último censo demográfico de 
2010 (seu governo se mostrou incapaz de cumprir essa obrigação 
institucional), a região Nordeste tinha 2,215 milhões de graduados 
em Ensino Superior. Esse número superava o da região Sul com 
2,203 milhões e o da região Centro-Oeste e Norte combinadas: 1,790 
milhão.  

Evidentemente, todas essas pessoas reunidas ainda eram um 
número inferior ao do Sudeste com 7,280 milhões ou 54% do total. A 
participação relativa da população dessa região é 42% do total, 
evidenciando a concentração educacional ser maior. 
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Em 2020, o Nordeste tinha 1,829 milhões estudantes 
matriculados em curso superior, número superior ao do Sul (1,520 
milhão), Centro-Oeste (770 mil), Norte (678 mil). Só abaixo do 
número no Sudeste (3,882 milhões). Alguém poderia contra-
argumentar: mas relativamente à população de cada região... 
Comprovaria tudo ser relativo, mas não se pode deixar de considerar 
o número absoluto superior. Não significa “massa cultural”? 

Juntos, três estados da região Sudeste, São Paulo (2,075 
milhões), Minas Gerais (857 mil) e Rio de Janeiro (785 mil), possuem 
42,8% do total de matrículas do ensino superior do país. Em números 
absolutos, Bahia (414 mil) em sexto lugar supera Santa Catarina 
(408 mil) em sétimo, ou seja, o Nordeste necessita sim da presença 
do Estado brasileiro! 

Mas, contra fato, há argumento. Três estados da região Norte, 
Rondônia (86%), Amazonas (84,7%) e Pará (84,4%), têm o maior 
percentual de alunos matriculados em IES privadas. O Rio Grande do 
Norte é o estado com menor percentual de alunos na rede privada 
(57,8%), logo abaixo da Paraíba (59%) e do Piauí (61%). Pergunta: 
o ensino superior da rede pública não é de melhor qualidade? A rede 
privada não se interessa pelos mais pobres nordestinos? Então, a 
rede pública a substitui. 

No ranking anual de 2022 das melhores universidades do 
mundo da Times Higher Education, revista britânica especializada em 
Educação, constam 70 brasileiras entre 1.662 instituições de 99 
países. O ranking é baseado em 13 indicadores de performance das 
instituições em quatro áreas: ensino, pesquisa, transferência de 
conhecimento e reconhecimento internacional.  

No Brasil, USP (Universidade de São Paulo), UNICAMP 
(Universidade Estadual de Campinas) e UFMG (Universidade Federal 
de Minas Gerais) lideram nessa ordem. A UFS (Universidade Federal 
de Sergipe), em 5º. lugar, superou a UFSC (Universidade Federal de 
Santa Catarina) em 6º. A Unifor (Universidade de Fortaleza) subiu de 
posição para 8ª, acima da PUC-Rio (Pontifícia Universidade Católica 
do Rio de Janeiro) em 9º. A UNB (Universidade de Brasília) e Unesp 
(Universidade Estadual Paulista) caíram e deixaram de estar entre as 
10 primeiras. Parodiando: “o mundo gira, o Brasil roda”... 
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Diploma de Ensino Superior oferece status social, mas implica 
em maior cultura? Por exemplo, a área de Negócios, Administração e 
Direito liderou o número de concluintes em 2020, em curso 
presencial 283 mil (32%) e em Educação à Distância. No total, EAD 
alcançou 400 mil concluintes, enquanto presencial somou 878 mil, 
entre esses, 692 mil em rede privada e 186 mil em pública. 

Em 2021, 1,351 milhão alunos se matricularam em alguma 
especialização (84% em rede privada), 271 mil em mestrado (64% 
em rede pública) e 170 mil em doutorado (76% em rede pública). A 
qualidade do ensino da pública é mais atraente para os não 
ressentidos. 

O número de docentes em exercício na rede pública, com 
tempo integral, partiu de 113.225, em 2011, e atingiu o total de 
147.771, em 2020. Em tempo parcial, evoluiu de 17.418 para 
17.819. Quanto aos horistas, partiram de 8.941 caíram para 5.740. 
Em contraponto, nas IES privadas predominavam, em 2020, funções 
docentes de exercício em regime parcial (80.744), seguidas de 
horistas (63.627) e de tempo integral (50.588). 

Quanto à titulação dos docentes nas IES públicas, houve uma 
tendência crescente e contínua de maior qualificação, ao longo da 
década, registrando aumento de 66% no número de docentes com 
doutorado. Os doutores eram 70.990, correspondendo a 51% dos 
docentes em 2011, e alcançando 69%, ou 118.353, em 2020. Os 
mestres docentes perderam 7 pontos percentuais em participação, 
ficando com 38.545 ou 22,5%. 

Em relação à escolaridade das funções docentes em exercício 
nas IES privadas, predominava o mestrado (48%), em 2020, seguido 
do doutorado (30%) e da categoria até especialização (22%). As 
universidades apresentavam o perfil com maior qualificação, pois 
64,3% de docentes tinham doutorado em 2020. Nas faculdades 
isoladas, foram totalizados, entre os docentes, 27,8% de doutores e 
45,5% de mestres. 

Pouco importa a qualidade do ensino superior? Basta para o 
enriquecimento pessoal ter qualquer diploma de uma “Uniesquina”?  

Primeiro, quanto maior o grau de escolaridade, maior a média 
salarial mensal do trabalhador. Um profissional com ensino superior 
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completo, em 2019, recebeu uma remuneração média de R$ 6.324 
mensais (ficando entre os 10% mais ricos), quase três vezes o valor 
médio de um empregado com apenas o ensino médio (R$ 2.322), 
este pouco superior à média recebida por quem tinha fundamental 
completo (R$ 2.040). 

Segundo, com fundamental completo apenas a metade 
encontrava ocupação, com ensino médio completo cerca de 2/3 se 
ocupavam e com superior completo quase 80% conseguiam 
emprego. As titulações e/ou as reputações profissionais contavam 
muito. 

Pelo Censo de 2010, existiam 13,5 milhões pessoas com nível 
superior completo. Nos dez anos seguintes, entre 2011 e 2020, foram 
concluintes 11,4 milhões, sendo apenas 21% em rede pública: 12% 
em federal, 7% em estadual e 2% municipal. 

Logo, dois anos atrás a estimativa oficial era haver 24,9 
milhões brasileiros com esse nível de escolaridade superior. Em 
média, nos países da OCDE, 39% dos adultos tinham nível superior. 
Entre os países da OCDE e parceiros, eram 20% ou menos no Brasil 
(14,7%), China, Indonésia, Itália, México e África do Sul. Eram 50% 
ou mais no Canadá, Irlanda, Israel, Luxemburgo, Coréia, Federação 
Russa e Estados Unidos. 

Os dados, em nível nacional, escondem frequentemente 
importantes desigualdades regionais. Por exemplo, no Brasil, a 
proporção de adultos de 25 a 64 anos com escolaridade abaixo do 
ensino médio varia de 30% no Distrito Federal a 67% em Alagoas, 
uma diferença de mais de 35 pontos percentuais. Nordeste necessita 
de política pública! 

Na maioria dos países da OCDE e parceiros, as regiões das 
capitais concentram maiores parcelas de pessoas altamente 
qualificadas. Na Federação Russa, três em cada quatro adultos na 
região da capital (Moscou) atingiram o nível superior e nos Estados 
Unidos e no Reino Unido dois em cada três adultos o fizeram. Nesses 
países, a diferença na percentagem de pessoas com nível superior 
entre a região com a percentagem mais elevada e a região com a 
percentagem mais baixa ultrapassa os 30 pontos percentuais.  
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O Credit Suisse Global Wealth Report 2022 apresenta 
informações sobre as mudanças na riqueza das famílias durante o 
ano civil de 2021. No total, os Estados Unidos ganharam US$ 11,4 
trilhões e a segunda colocada, China, ganhou US$ 4,2 trilhões.  

No lado negativo, o Brasil foi o maior perdedor em 2021 em 
todos os aspectos. Perdeu US$ 839 bilhões em valor de mercado, 
devido à depreciação de sua moeda nacional em relação ao dólar 
americano. Isso equivaleu a um declínio de 24% na sua riqueza 
pessoal média. 

O relatório considerava 155 milhões adultos no Brasil em 2021. 
Esse número era 2,9% do total do mundo com riqueza total de US$ 
3.327 bilhões ou 0,7% do total mundial. A riqueza por adulto era US$ 
21.429, somando US$ 14.329 de riqueza financeira (66%) e US$ 
11.355 de não financeira (53%), descontando US$ 4.255 de dívida 
(20%). A riqueza mediana era apenas US$ 3.743, demonstrando sua 
profunda desigualdade social. 

Para relativizar esses dados, basta comparar com a riqueza 
média mundial por adulto de US$ 38.595, sendo US$ 23.268 riqueza 
financeira, US$ 21.693 não financeira e US$ 6.366 dívida. A riqueza 
mediana era US$ 8.360. Pobres brasileiros, enxerguem-se! 

Quando for criticar, se queixar ou discriminar alguém, o 
presidente despreparado antes deveria estudar, olhar para si e para 
dentro do país. Não sendo capaz de estudar, dado o seu tempo 
ocupado em jet ski e motociatas, deveria levar em conta a sabedoria 
popular através do ditado: antes de você falar, ouça; antes de agir, 
pense; antes de criticar, conheça. E antes de desistir, tente melhorar. 
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Desmanche da Petrobras 

Os números do Indicador de Comércio Exterior (ICOMEX), 
organizados a partir de dados da Secretaria de Comércio Exterior 
(SECEX/ME), mostram: o Brasil tem superávit no balanço de petróleo 
e derivados desde 2016. O saldo desse grupo equivale a pelo menos 
um quinto do saldo comercial total – e tem trimestre quando chegou 
a quase 1/3. 

No período de investimentos no pré-sal (2009-2014), 
coincidente com o fim do boom de commodities e a queda dos 
preços, registraram-se déficits comerciais nesse produto. Mas aqueles 
investimentos, nos governos PT, propiciaram autossuficiência e a 
exportação anual sair de US$ 400 milhões em 2016 até US$ 14,31 
bilhões em 2021. 

A média prevista para o barril no ano de 2022 é de US$ 96, 
ante US$ 71 em 2021. Em 2021, o preço da gasolina subiu, em 
média, 46,5% nos postos, enquanto o diesel ficou 45,6% mais caro, 
e o botijão de gás, 35,8%, segundo dados da Agência Nacional de 
Petróleo (ANP). 

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou a 
política de privatizações – como as da Eletrobras e de ativos da 
Petrobras – poderá ser revista caso seja eleito. A Petrobras deve ser 
encarada como estratégica e indutora do desenvolvimento ao investir 
em refinarias, fábricas de fertilizantes, petroquímica, biocombustíveis 
e nacionalização de plataformas. Reverá também a atual política de 
preços dos combustíveis da Petrobras, vinculada à paridade 
internacional. 

A Petrobras tem 69 anos e foi gerida, ao longo da história, por 
grupos de diferentes pensamentos econômicos. É uma empresa de 
economia mista, controlada pela União, mas tem 63,25% do capital 
com outros investidores. 

Entretanto, atualmente, acompanha a estratégia da outrora 
estatal, também exportadora de commodities (minerais): a Vale. Ela 
registrou lucro líquido de R$ 121,2 bilhões (US$ 22,44 bilhões) em 
2021, alta de 353,8% em relação ao ano anterior. Visa a criação de 
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valor sustentável apenas a seus stakeholders [partes interessadas] 
acionistas.  

No debate sobre o papel social da Petrobras, no atual 
desgoverno, sua diretoria responde às críticas sobre a alta dos preços 
recorrendo ao aumento significativo dos dividendos, distribuídos pela 
companhia à União e aos demais acionistas. Para ela, a maior 
contribuição possível de a estatal dar à sociedade é manter-se 
financeiramente saudável e pagar tributos e dividendos ao Estado 
para este executar políticas públicas.  

A Petrobras pagou à União, em 2021, cerca de R$ 27 bilhões 
em dividendos. Somados os dividendos aos juros sobre capital 
próprio (JCP) pagou R$ 42,4 bilhões. 

A Petrobras só conseguiu chegar neste patamar de dividendos 
por conta da mudança de política de preços e do represamento de 
valores para manter a paridade com o petróleo internacional. A 
companhia, ao focar a geração de fluxo de caixa e apenas o lucrativo 
pré-sal, impulsionou o valor de mercado de suas ações. 

A disparada da cotação do petróleo no mercado internacional, 
com o descasamento entre a oferta e a demanda pela commodity, 
afetou os preços dos combustíveis. Causou questionamentos sobre a 
política de repasse aos preços da Petrobras, o pilar do pagamento de 
dividendos para seus acionistas. 

Nesse debate, a corrente de viés mais desenvolvimentista 
defende uma Petrobras menos pagadora de dividendos, mas capaz de 
oferecer à sociedade preços mais módicos e contribuir com mais 
investimentos para a geração de emprego e renda. Essa linha foi 
seguida pela empresa nos governos do PT, ao assumir papel de 
indutor da indústria naval, por exemplo. 

Entre 2011 e 2014, no governo de Dilma Rousseff, a petroleira 
controlou preços para conter a inflação e, assim, operou com fluxo de 
caixa livre negativo. A Lei das Estatais, de 2016 impôs uma 
governança da Petrobras como mecanismo de proteção. 

O estatuto da petroleira passou a estabelecer, nos casos quando 
a União orientar a companhia a assumir eventuais projetos e preços 
de combustíveis, “em condições diversas às de qualquer outra 
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sociedade do setor privado”, a estatal ser ressarcida pelo Tesouro 
Nacional. A Lei das Estatais estabelece, nesses casos, as obrigações 
assumidas pela empresa estarem claramente definidas em lei ou 
regulamento e haver transparência nos custos envolvidos. 

O ICMS responde por 26% do preço da gasolina e por 15% do 
diesel, sendo menos relevante face à parcela da Petrobras com 34% 
do preço final da gasolina e 55% do valor do diesel. A forma de 
cobrança do ICMS ajuda a encarecer os derivados em momentos 
quando disparam nas bombas. Em 2021, a Câmara aprovou uma 
mudança para reduzir esse caráter pró-cíclico. 

O desgoverno atual é um desastre para o futuro 
desenvolvimentista da Petrobras. Marca um período de intensificação 
do processo de redução do seu tamanho, por meio do programa de 
venda de ativos da estatal.  

Mais da metade dos desinvestimentos feitos pela empresa, 
desde 2015, ocorreu nos três primeiros anos do mandato do atual 
presidente da República. Embora a desestatização não tenha 
avançado, de fato, privatizações de subsidiárias da petroleira saíram 
do papel no atual desgoverno, como BR Distribuidora (Vibra Energia), 
Transportadora Associada de Gás (TAG), Liquigás e Petrobras 
Biocombustível, para encher os bolsos dos acionistas minoritários em 
nome do Tesouro Nacional. 

A Petrobras também avançou na abertura do refino e gás 
natural. A agenda pró-abertura do mercado, iniciada no governo 
golpista e acelerada nos primeiros anos do miliciano, começa a dar os 
primeiros resultados em termos de desconcentração do setor: no fim 
de 2021, 17% da capacidade nacional de refino passou para as mãos 
da iniciativa privada, com a conclusão da alienação da RLAM (BA) 
para o Mubadala. O ano 2022 marca a estreia de quatro novos 
fornecedores de gás no país: Shell, Petrogal, Equinor e 
PetroReconcavo: juntos, abastecerão 9% da demanda das 
distribuidoras. 

Desde março de 2015 até dezembro de 2021, a Petrobras 
vendeu 64 ativos e participações acionárias em outras empresas, em 
negócios no total de R$ 243,7 bilhões em números atualizados com 
base na variação do câmbio e inflação do período – dos quais 56% 
ocorreram a partir de 2019, primeiro ano do atual mandatário. O 
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levantamento é do Observatório Social da Petrobrás (OSP), entidade 
de pesquisa ligada à Federação Nacional dos Petroleiros (FNP), ao 
Instituto Brasileiro de Estudos Políticos e Sociais (IBEPS) e ao 
Instituto Latino-Americano de Estudos Socioeconômicos (ILAESE). 

A desconcentração da indústria tem ocorrido na atividade de 
exploração e produção de óleo e gás, cujo processo de abertura 
externa às multinacionais se iniciou ao fim dos anos 1990. Em 2021, 
a produção das empresas fora a Petrobras ultrapassou, pela primeira 
vez na história, a média anual de 1 milhão de barris diários de óleo 
equivalente no Brasil. O volume representa 27% de toda a produção 
nacional, ante os 23% detidos em 2017, segundo a Agência Nacional 
de Petróleo (ANP). 

A história da indústria brasileira de óleo e gás é de idas e 
vindas entre agendas ora mais neoliberais, ora mais estatizantes. 
Depois de 13 anos de governos do PT, quando o marco legal deu à 
Petrobras o monopólio na operação dos campos do pré-sal, a estatal 
deu uma guinada neoliberal a partir do governo Temer, com a 
retomada dos grandes leilões, mudanças regulatórias pró-petroleiras 
estrangeiras e início da estruturação da abertura do refino e do gás.  

Esse neoliberalismo culminou, em 2019, no compromisso da 
Petrobras com o Conselho Administrativo de Defesa Econômica 
(CADE) para venda de oito refinarias e saída do transporte e 
distribuição de gás até o fim de 2021. Das oito refinarias à venda, a 
Petrobras concluiu a alienação da RLAM (BA) e assinou contratos para 
venda da REMAN (Amazonas) e SIX (Paraná). Os neoliberais 
desejavam, de maneira apressada, concluir seu desmanche em 
benefício privado antes de outro governo desenvolvimentista. 

A pergunta-chave é: a autossuficiência em petróleo beneficia os 
brasileiros, em cujo território se privatiza o uso desse recurso natural 
ainda precioso para a sociedade? Só os beneficia, indiretamente, via 
dividendos pagos ao Tesouro Nacional e dólares obtidos na 
exportação de petróleo para geração de superávit comercial e manter 
as reservas cambiais? 

A Petrobras, em sua atual estrutura de governança, está 
voltada apenas para os lucros dos acionistas — e indiferente aos 
interesses dos consumidores brasileiros. O projeto da companhia, 
divulgado em seu último plano estratégico, de pagar entre US$ 60 
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bilhões a US$ 70 bilhões em dividendos entre 2022 e 2026, carece de 
viabilidade política. 

O Mercado poucas vezes presta atenção ao fato de a Petrobras 
teve quase 40 presidentes em pouco mais de 60 anos de existência. 
Com essa alternância de poder, sem manutenção de Política de 
Estado, não dá para estabelecer nenhum plano quando o principal 
executivo fica, em média, apenas dois anos no cargo por questões 
políticas. 

Um avanço na agenda verde também é necessário para a 
Petrobras reduzir a diferença no seu valor, se comparado com pares 
internacionais. Fez sentido nos últimos anos a empresa focar apenas 
nos investimentos no pré-sal, em seu processo de reestruturação 
para desalavancagem financeira, mas agora é necessário avançar em 
energia limpa. 

O atraso da agenda verde vai cobrar um preço. Já hoje há 
descasamento entre o valor das ações da Petrobras em bolsa de 
valores e a potencial geração de valor no futuro. 



 37

Comparativo entre Petrobras e Pemex 

Daniel Yergin tem três livros publicados, sendo “O Petróleo” 
ganhador do prêmio Pulitzer. O mais recente – “The New Map: 
Energy, Climate, and The Clash of Nations” (New York: Penguin 
Press, 2020) –, é sobre o novo mapa global. Ele está sendo moldado 
por mudanças radicais na energia, no clima e na geopolítica.  

Em um capítulo, ele compara o fechamento do mercado no 
México e a abertura no Brasil quanto à extração de Petróleo por 
multinacionais em lugar da empresa estatal. 

A revolução do petróleo extraído a partir do xisto nos Estados 
Unidos se estende ao México, porque eles estão fornecendo 60% do 
suprimento total de gás do México e 65% de sua gasolina. Isso faz 
parte do novo mapa da integração energética norte-americana. 

O México antes era um dos maiores produtores de petróleo do 
mundo, com receitas provenientes do petróleo fornecendo 30% a 
40% do Orçamento Geral da União. Mas a produção mexicana de 
petróleo passou a sofrer um declínio acentuado.  

Após a nacionalização do setor petrolífero mexicano, em 1938, 
essa indústria tinha passado a ser um monopólio do governo. A 
PEMEX, empresa estatal de petróleo, era responsável por tudo, desde 
perfuração até postos de gasolina.  

Com o tempo, a exploração do petróleo no México passou a 
sofrer com a falta de tecnologia, uma dívida crescente, uma enorme 
carência de investimentos, rigidez burocrática, corrupção e amarras 
impostas pelo poderoso sindicato dos petroleiros. Segundo a visão 
neoliberal de Yergin, sem grandes reformas e sem uma abertura com 
o mundo, essa deterioração continuaria. 

O México não conseguia fazer o investimento necessário. Ao 
mesmo tempo, devido ao NAFTA (North American Free Trade 
Agreement), um acordo de livre-comércio entre Estados Unidos, 
Canadá e México, o país estava emergindo como importante 
plataforma global de exportação de manufaturados. 



 38

Em 2018, o México era o sétimo maior fabricante de 
automóveis do mundo e o quarto maior exportador de automóveis, 
depois da Alemanha, Japão e Coréia do Sul. O comércio com os 
Estados Unidos aumentou de US$ 248 bilhões em 2000 para US$ 614 
bilhões em 2019, tornando o México o maior parceiro comercial dos 
Estados Unidos. 

Nas águas americanas do Golfo do México, uma grande 
indústria offshore estava produzindo quantidades substanciais de 
petróleo. No setor mexicano adjacente, apesar da geologia 
semelhante, não havia praticamente nada. A PEMEX não tinha 
dinheiro nem tecnologia para se aventurar em águas profundas ou 
mesmo para desenvolver plenamente suas reservas em águas rasas. 
Tampouco havia capacidade doméstica para desbloquear as rochas de 
xisto geológico estendido dos Estados Unidos ao México.  

Foi um presidente do Partido Revolucionário Institucional (PRI) 
quem nacionalizou a indústria petrolífera em 1938. Foi preciso um 
novo presidente do PRI para se chegar a um consenso sobre sua 
reforma. Com a emenda constitucional de dezembro de 2013, ao 
reafirmar a soberania do México sobre o subsolo, abriu seu 
desenvolvimento para outras empresas mexicanas e multinacionais. 
O monopólio da PEMEX acabou.  

Leis subsequentes permitiram as empresas concorrerem entre 
si por direitos de perfuração e criaram mercados de energia elétrica. 
O setor de energia passou a estar aberto à concorrência 
internacional. 

Logo, o gás de xisto dos Estados Unidos fluiu para as usinas 
elétricas mexicanas, substituindo o GNL e o petróleo de custo mais 
alto. O argumento neoliberal era reduzir o custo da eletricidade para 
a indústria, tornando o México mais competitivo. 

No entanto, Andrés Manuel López Obrador, depois de ser 
prefeito da Cidade do México, em sua terceira tentativa, em 2018, 
conquistou a presidência mexicana. Yergin critica sua plataforma 
populista em busca de “autossuficiência”, alegando remontar ao 
nacionalismo petrolífero do passado contra a alta inflação e o baixo 
crescimento. 
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A crítica é contra ele querer restaurar a PEMEX – a empresa 
mais endividada da América Latina – como “campeã nacional” 
monopolista. Yergin alega Obrador não ter condições de escapar da 
realidade da revolução norte-americana do xisto. Dezessete 
oleodutos cruzam a fronteira, transportando gás dos EUA para o 
México – e tem mais por vir. 

Em comparação com o declínio da produção de petróleo no 
México, a do Brasil duplicou desde 2000, principalmente por causa do 
“pré-sal” – a descoberta e a exploração de vastas novas reservas 
offshore sob espessas camadas de sal. Na Era Social-
Desenvolvimentista, a legislação nacionalista no Brasil colocou a 
Petrobras, uma empresa parcialmente estatal, como operadora em 
todos os projetos do “pré-sal”.  

 

O gráfico acima da AEPET mostra a elevação da produção de 
1,57 milhão a 2,77 milhões de barris de petróleo equivalentes por 
dia, entre 2000 e 2021. Houve elevação dos investimentos em 
Exploração e Produção (E&P) de Petróleo e Gás Natural até 2013 e 
sua redução em 2020 e 2021 aos patamares do início do período 
analisado (2000-2003). O investimento médio entre 2020 e 2021 foi 
de apenas 41% da média entre 2000 e 2019. 
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Embora Yergin reconheça a Petrobras ser altamente eficiente 
em águas profundas, essa atribuição exclusiva sofreu com a elevação 
do grau de endividamento no processo de investimento e a 
necessidade posterior de desalavancagem financeira. Em 2016 e 
2017, após o golpe contra a presidenta eleita, Dilma Rousseff, o 
governo golpista mudou de rumo do desenvolvimentismo ao 
neoliberalismo, iniciando reformas no sentido de permitir empresas 
estrangeiras licitassem para serem operadoras no pré-sal. 

Pior, em 1º de janeiro de 2019, apenas algumas semanas após 
a posse de Obrador na Cidade do México, um populista de direita, 
capitão reformado do Exército brasileiro e carreirista político 
oportunista, com anacrônico discurso anticomunista e corporativista, 
em defesa dos interesses militares-milicianos, tomou posse como 
presidente do Brasil. Obrador e o capitão-do-mato, chegando às 
presidências dos dois maiores países latino-americanos na mesma 
época, levaram a PEMEX e a PETROBRAS em direções opostas.  

A produção de petróleo do México voltou ao nível de 1979, 
enquanto a do Brasil está 80% acima, se comparada à do México. 
Mas Yergin não reconhece a brasileira estar crescendo graças aos 
investimentos anteriores, realizados nos governos petistas. 
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O gráfico acima, também elaborado pela AEPET, apresenta a 
razão entre os Investimentos em E&P e a produção de petróleo, gás e 
LGN da Petrobrás (boe/d), de 2000 a 2021 em US$ de 2022. O 
investimento médio relativo à produção de petróleo, gás e LGN, entre 
2000 e 2019, foi de 7.166 US$/boe/dia. Enquanto a média entre 
2020 e 2021 foi de 2.571 US$/boe/dia, representando somente 36% 
do investimento relativo médio de 2000 a 2019. 

A redução significativa do investimento em E&P em relação a 
produção pode prejudicá-la. É mais uma evidência da política de 
substituição de investimentos por distribuição de dividendos, adotada 
pela alta direção da Petrobrás, em 2021 e 2022, não ser sustentável 
em longo prazo. Volta, Lula, para atuar em defesa dos interesses 
coletivos nacionais! 
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Posto Ipiranga privatizou Posto Petrobras 

A visão em curto prazo dos defensores do neoliberalismo – 
desincrustação do mercado da sociedade – coloca a maximização de 
lucro como o objetivo imediato da direção atual da Petrobras. Com 
essa miopia dos acionistas, ela se tornou a empresa da América 
Latina com maior valor de mercado, avaliada em US$ 70,6 bilhões ou 
R$ 401 bilhões. 

O número absoluto em si pode impressionar aos leigos caso não 
seja relativizado comparativamente. A AEPET – Associação de 
Engenheiros da Petrobras, especialmente através dos artigos do 
Felipe Coutinho, postados em seu site, permite informações 
balanceadas sobre os acontecimentos recentes na empresa sob 
equivocada estratégia. 

Elas evidenciam estar havendo uma distribuição de dividendos 
desproporcional face à necessidade de decisões de investimentos com 
efeitos em longo prazo. Os resultados históricos demonstram não ser 
possível sustentar lucros no futuro sem investimentos. 

Esta má governança atual da Petrobrás maximiza a distribuição 
de lucros aos acionistas em vez de constituir reservas para 
autofinanciamento. Privilegia o ajuste fiscal do Tesouro Nacional ao 
custo da redução do Estado brasileiro ao mínimo, tornando-o 
inoperante na retomada de um crescimento sustentado em longo 
prazo.  

Fica esse erro evidente ao comparar as políticas de 
investimentos e de distribuição de dividendos das grandes 
companhias petrolíferas integradas. A Petrobrás, apesar de ter a 
menor receita entre as seis empresas – US$ 59,7 bilhões contra US$ 
199 bilhões da Exxon Mobil, US$ 186 bilhões da Shell, US$ 134 
bilhões da Total, US$ 123 bilhões da Chevron, US$ 121 bilhões da BP 
– pagou o maior montante em dividendos até o 2º trimestre de 2022: 
US$ 12 bilhões contra, respectivamente, US$ 7,5 bilhões, US$ 3,8 
bilhões, US$ 1,8 bilhão, US$ 5,5 bilhões e US$ 2,1 bilhões. Ao 
privilegiar os acionistas em detrimento do bem comum, a brasileira 
realizou o menor investimento líquido, apenas 11% em relação à 
média das demais. 
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A relação entre os dividendos pagos e os investimentos líquidos 
demonstram, claramente, como a política da atual alta direção da 
Petrobrás é discrepante em relação à gestão das grandes petrolíferas 
mundiais. A relação da Petrobrás é 25 vezes superior à média 
praticada pelas outras petrolíferas! 

É um crime lesa pátria vender ativos rentáveis, estratégicos e 
resilientes à eventual queda do preço do petróleo, gerando receitas 
não recorrentes, ou seja, propiciadoras de fluxo de caixa apenas em 
dado momento, once for all (uma vez por todas). Os valores dessas 
privatizações não possuem uma relação direta com os lucros das 
operações da empresa, e por este motivo não se repetem no futuro. 
Mesmo assim, irresponsavelmente, são distribuídos na forma de 
dividendos. 

Entre 2015 e 2021, foram vendidos mais de US$ 40 bilhões em 
ativos da Petrobrás. O segmento de Refino, Transporte, 
Comercialização e Distribuição teve mais de US$ 23 bilhões em ativos 
privatizados. Eram ativos rentáveis e estratégicos, porque seriam 
geradores de receita, quando os preços do petróleo entrarem em ciclo 
de baixa. 

Tem de se “precificar” isso! Em valores atualizados pela inflação 
até julho de 2022, pela AEPET, o preço médio do petróleo Brent, 
entre janeiro e julho de 2022, foi de 104,79 US$/bbl, 45% superior à 
média entre 1990 e 2021 (72,03 US$/bbl), ou seja, fora da curva.  

Os preços conjunturalmente altos do petróleo deveriam ser 
usados não para distribuição de dividendos, de acordo com a política 
imprudente adotada pela alta direção da Petrobrás em 2021 e 2022. 
Deveriam sim, em um projeto nacional consistente com o 
desenvolvimento socioeconômico, fazer reservas de lucros para o 
autofinanciamento dos investimentos necessários. 

Ficou evidente para os eleitores lúcidos a manipulação 
eleitoreira dos preços dos combustíveis pela atual direção da 
Petrobrás. Faz transferência de recursos públicos para os acionistas 
privados, detentores de 63,25% do capital total da Companhia 
Aberta. 
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Até 1995, o Governo Federal detinha 84% do seu capital social. 
No Governo FHC, vendeu 36% das ações na Bolsa de Nova Iorque por 
um preço irrisório.  

Voltou ao controle estatal majoritário, no Governo Lula, com a 
capitalização feita por conta da Cessão Onerosa, quando vendeu sete 
blocos para a Petrobras explorar. Agora, no Governo Bolsonaro, 
voltou para 36,75%.  

Em consequência, 63,25% desse lucro derivado de venda de 
ativos e combustíveis com preços com paridade internacional 
(sujeitos à volatilidade cambial e da cotação da commodity) à custa 
dos consumidores brasileiros, sofrendo com a inflação importada, é 
distribuído para acionistas privados. Cerca de 42% deles são 
acionistas estrangeiros, especuladores na Bolsa de Nova Iorque.  

Fernando Siqueira da AEPET comprova: nos países onde se tem 
monopólio estatal, todos os preços são inferiores aos da Petrobras 
(US$ 1,20) – variam de US$ 0,01 na Venezuela a US$ 0,72 na 
Rússia, ficando Irã, Angola, Kwait, Malásia, Iraque, Catar, Arábia 
Saudita nessa faixa. Nos países onde se tem concorrência privada, 
todos os preços são muito superiores aos da Petrobras: de US$ 1,34 
no Canadá a US$ 2,28 na Holanda. 

Então, quando o presidente passageiro, depois de fazer um 
discurso eleitoral no enterro da Rainha da Inglaterra, foi a um posto 
de gasolina propagandear o preço do litro da gasolina lá estar em 
US$ 1,96, mais uma vez, ele fez propaganda enganosa para eleitores 
desinformados. Na verdade, o preço da Petrobrás está acima de 
todos os preços das estatais monopolistas e abaixo do cobrado em 
todos os países onde o Estado não detém o monopólio.  

Portanto, ao privatizar a Petrobrás aos pedaços, como fazem 
seus prepostos, os preços dos combustíveis vão subir, ao contrário do 
dito por ignorantes neoliberais como seu “Posto Ipiranga”. Por conta 
da ideologia desse preposto, vendeu os Postos Petrobras! 
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Apêndice.  
Inventário das Desumanidades 

RAZÕES PARA NÃO VOTAR NO DESUMANO: 

✅  Mansão de 6 milhões do filho, além de 107 imóveis para a família, 51 pagos com 
dinheiro vivo; 

✅  Corte de 92% da verba para Ciência e Tecnologia; 

✅  Aumento em 69% nos salários do presidente, do vice e outros generais; 

✅  Desmatamento recorde da Amazônia; 

✅  Mais de R$ 3 Bilhões em emendas para o Centrão impedir seu impeachment; 

✅  Exoneração de todos os delegados da PF responsáveis por invesbgações 
envolvendo a família e/ou milicianos; 

✅  R$ 5 Bilhões para o Fundão Eleitoral; 

✅  R$ 30 bilhões de Orçamento Secreto para a base governista (“Centrão”); 

✅  R$ 5 milhões para os desfiles de moto para autopropaganda; 

✅  Projeto para rebrar diretos do jovem aprendiz e comida de trabalhadores; 

✅  Brasil isolado da comunidade internacional; 

✅  Piora do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH): entre 189 países, o Brasil 
passou do 79º lugar em 2019 para o 84º lugar em 2021; 

✅  Alta de gasto com militares (R$ 105,7 bilhões) chegou a 4,7% em relação ao total 
em 2020; 

✅  R$ 1,2 bilhão gasto com alimentação do governo; 
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✅  R$ 3,1 bilhões para gastos com prepostos prediletos para a mamata dos 
ministérios; 

✅  R$ 2,4 milhões gasto com férias do presidente, invesbgado pelo MP e TCU; 

✅  Governo gastou, em 2021, R$ 32,2 milhões com mídias de direita; 

✅  Governo gastou R$ 1,4 bilhão com captação da lei Rouanet; 

✅  R$ 268 milhões para apresentadores (Rede Record, SBT, Jovem Pan etc.) e arbstas 
sertanejos falarem bem do governo e do presidente; 

✅  Desvio da verba de combate à covid e  verba para compra de próteses penianas 
para os “generais de pijama”; 

✅  Mais de 160 pedidos de impeachment. 

🇧🇷 🇧🇷 🇧🇷 🇧🇷 🇧🇷 🇧🇷 🇧🇷 🇧🇷 🇧🇷 🇧🇷  

1. Ajudou pastores a desviar dinheiro do MEC. 

2. Ao combater o distanciamento social e a vacinação se tornou responsável por 
mortes por COVID-19 de quase 700 mil pessoas. 

3. Determinou o sigilo dos cartões corporabvos por 100 anos. 

4. Inação quanto à inflação até a véspera da eleição. 

5. Apoia as milícias atuantes no Rio de Janeiro. 

6. Permibu subordinado traficar cocaína via avião presidencial. 

7. Indiferente ao aumento da importação de bens de consumo. 

8. Repasses para filhos e outros parentes comprar imóveis, pagos com dinheiro vivo 
proveniente de “rachadinhas”. 

9. Emprego de milhares de militares, muitos recebendo mais de cem mil reais por mês, 
por exemplo, R$ 260 mil recebidos pelo presidente da Petrobras. 

10. Tirou direitos trabalhistas dos servidores federais. 

12. Permibu o aumento absurdo dos preços de combustveis. 

13. O gás de cozinha teve aumento estratosférico. 
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14. A inflação importada foi repassada aos preços internos. 

15. Subsbtuiu o maior programa habitacional (MCMV) pelo Projeto Casa Verde e 
Amarela sem entregar nenhuma casa popular. 

16. Fez o Brasil voltar ao Mapa da Fome. 

17. Fez do Brasil um país isolado no mundo. 

18. Mente ao inaugurar a Transposição do Rio São Francisco, depois de quase toda a 
obra feita nos governos anteriores. 

19. Aboliu o Bolsa Família e criou um auxílio temporário e eleitoreiro com o valor de 
600 reais, fora do orçamento do próximo ano. 

20. Não distribuiu uma única cisterna ou caixa d'água para os nordesbnos. 

21. Acabou com a indústria cinematográfica brasileira. 

22. Incenbva a invasão das terras indígenas. 

23. Abandonou as rodovias federais. 

24. Paralisou a construção das ferrovias. 

24. Incenbva o garimpo ilegal. 

25. Acabou com o incenbvo à cultura. 

26. Piorou os índices da educação. 

27. Incenbva o desmatamento da Amazônia. 

28. Permite a pesca ilegal. 

29. Não combate a corrupção, ao contrário do anunciado, seu governo a prabca. 

30. Não deu conbnuidade às muitas obras iniciadas nos governos anteriores. 

32. Não fiscaliza o tráfego de armas nas fronteiras. 

33. Se aliou ao Centrão, desbnando milhões de reais para comprar deputados. 

34. Desrespeita conbnuamente as mulheres jornalistas como tpico misógino. 

35. Deu mais de 100 mil ttulos de terra para fazendeiros e empresários no Mato 
Grosso. 

36. Privabzação de estatais, como Eletrobras, à preço ínfimo. 
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37. Gastou mais de R$ 3 milhões para inaugurar uma ponte de madeira de 30 metros 
no valor de 35 mil reais. 

38. Nomeação de desqualificados para os cargos públicos, inclusive um secretário da 
Cultura repebu o discurso do nazista Goebbels em vídeo promocional. 

39. Um pastor (dito teólogo), aboletado no ministério da Educação, distribuiu Bíblias 
com foto promocional. 

40. Inaugurou só uma duplicação de 15 km na BR 101 no Estado da Bahia. 

41. Gastos altssimos com cartões corporabvos durante suas férias. 

42. Mantém a pensão vitalícia para os filhos dos militares. 

43. Comprou vacinas contra a COVID -19 com preços superfaturados. 

43. Ataca e apoia manifestações contra o STF. 

44. Escondeu falcatruas em sigilo de cem anos. 

45. Usa o nome de Deus e as igrejas evangélicas para fidelizar seu eleitorado. 

46. Prega o ódio e a morte de seus opositores. 

47. Nomeou um “preposto Ipiranga”, para atuar apenas direção a um Estado mínimo, e 
com inação e/ou indiferença em relação ao desemprego. 

48. Seis mulheres acusam o “Pedro Maluco”, ex-presidente da Caixa, ter sido um tarado 
agressivo com frequentes assédios sexuais e morais, sendo ele preposto e “amigão”.  

49. Cortou verbas das Universidades e insbtutos técnicos federais, enquanto ministro 
da Educação acobertava pastores traficantes de influência por indicação presidencial. 

50. Se diz defensor da Família, apesar de ter casado três vezes para fazer “rachadinhas” 
com fiéis (ex)parentes, além de ser um adúltero confesso. 

52. Se apresenta como patriota, mas entrega a Amazônia à exploração desenfreada. 

53. Desestruturou a Petrobrás, privabzando a lucrabva BR Distribuidora e refinarias. 

54. Faz os brasileiros passar vergonha em todos os países do mundo com a péssima 
imagem externa do país. 

55. Polibzou as Forças Armadas, empregando sua casta militar fora de atribuições. 

56. O “centrão”, base governista, tomou conta da CODEVASF e do FNDE, por exemplo, 
com escândalos de superfaturamento e propina.  

57. Liberou a compra de armas, inclusive para milícias paramilitares e quadrilhas. 
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58. Só a Caixa Econômica Federal oferece com finalidade eleitoreira um emprésbmo 
consignado para miseráveis do Auxílio Brasil com 24 parcelas de até R$ 160 mensais, 
taxa de juros de 3,45% ao mês e a perda prevista diminuindo os dividendos pagos ao 
Tesouro Nacional. 

59. Sem saber lidar com cortesia, em seu jeito tosco e intratável, não é convidado para 
nenhuma reunião com os líderes mundiais, tampouco recebe visitas, devido à políbca 
externa ideológica de apoio a governos de extrema-direita. 

60. É genocida, golpista, incompetente, psicopata, homofóbico, racista, fascista e 
misógino! 

VOTAR NELE É VOTAR CONTRA O BRASIL! 

Leia mais: Bolsonaro	e	seus	Seguidores	–	o	Horror	em	3.560	frases 

https://fernandonogueiracosta.files.wordpress.com/2022/09/bolsonaro-e-seus-seguidores-o-horror-em-3.560-frases-.pdf


 50

Anexo Estatístico 
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Veja nos Infográficos abaixo em detalhe, ano a ano, desde julho de 1994 até 
julho de 2022, a superioridade da Era Social-Desenvolvimentista  
(2003-2014): https://infograficos.valor.globo.com/especial/um-raio-x-do-desafio-
fiscal-do-proximo-presidente.html 

 

https://infograficos.valor.globo.com/especial/um-raio-x-do-desafio-fiscal-do-proximo-presidente.html
https://infograficos.valor.globo.com/especial/um-raio-x-do-desafio-fiscal-do-proximo-presidente.html
https://infograficos.valor.globo.com/especial/um-raio-x-do-desafio-fiscal-do-proximo-presidente.html
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