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● O neoliberalismo é uma razão do mundo desde o ciclo de globalização pós Segunda Guerra Mundial e atinge o mundo 
inteiro (dos EUA à Rússia, da Argentina ao Japão) adotando características singulares em cada país ou bloco 
político-econômico-social;

● O Imperialismo Estado-nacional se enfraqueceu perdendo poder entre os anos 1970 e 2016 e o 
Império Transnacional (envolvendo redes empresariais, financeiras, monarquias, meios de comunicação principalmente via 
UE e EUA) se expandiu;

● A partir, principalmente do Brexit (saída do Reino Unido da União Européia) e eleições de Trump para presidente dos 
EUA em 2016, houve uma reação conservadora (neoconservadorismo) em toda Europa, assim como o avanço na 
construção do bloco Eurasiático (Rússia, China, Irã, Turquia, Síria, etc), pode-se falar em um certo declínio do Império 
Transnacional e um retorno da defesa do Estado-nação nativista e conservador (EUA, Itália, Áustria, até mesmo na 
Holanda);

● O avanço do Imperialismo Americano (neoconservador) e hiper neoliberal vem disputar com o Império Transnacional 
(progressista) e com a Eurásia (principalmente o avanço da China sobre o continente);

● O golpe no Brasil é para a aplicação de um hiper neoliberalismo com fortes tendências à estrangeirização das riquezas 
brasileiras dentro de um processo de Globalização Desigual.

1. PRIMEIRA PARTE - Introdução: Análise de Conjuntura Geopolítica e Hipóteses Gerais



Johan Rudolf  Kjellén - cientista político que cunhou o termo geopolítica em 1989, influenciado por 
Friederich Ratzel (autor do livro Geografia Política em 1897). Com Alexander von Humboldt e Karl 
Ritter, lançou as bases da geopolítica alemã. 

As teorias geopolíticas clássicas tratavam o Estado como um organismo territorial, porém Ratzel em seu 
livro Geografia Política usou a palavra organismo não como metáfora biológica, mas sim no sentido de 
unidade indissociável entre elementos naturais e humanos. O Estado agia como organismo territorial 
porque mobilizava a sociedade para um objetivo comum, que era a defesa territorial, e implementava 
uma série de políticas visando garantir a coesão da sociedade e do território, unindo o povo ao solo. Nesse 
sentido, a geografia política e a geopolítica utilizam os conhecimentos da Geografia Física e da Geografia 
Humana, interrelacionadas com a Ecologia, para orientar a ação política do Estado. 

Já para Vesentini, a palavra geopolítica não é uma simples contração de geografia política, como pensam 
alguns, mas sim algo que diz respeito às disputas de poder no espaço mundial e que, como a noção de 
PODER já o diz (poder implica dominação, via Estado ou não, em relações de assimetria enfim, que podem 
ser culturais, sexuais, econômicas, repressivas e/ou militares, etc.), não é exclusivo da geografia.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Geopol%C3%ADtica

1.1 Geopolítica 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Geografia_F%C3%ADsica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Geografia_Humana
https://pt.wikipedia.org/wiki/Geografia_Humana
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estado


"A geopolítica sempre se caracterizou pela presença de pressões de todo tipo, intervenções no 
cenário internacional desde as mais brandas até guerras e conquistas de territórios. 
Inicialmente, essas ações tinham como sujeito fundamental o Estado, pois ele era entendido 
como a única fonte de poder, a única representação da política, e as disputas eram analisadas 
apenas entre os Estados. Hoje, esta geopolítica atua, sobretudo, por meio do poder de influir na 
tomada de decisão dos Estados sobre o uso do território, uma vez que a conquista de territórios 
e as colônias tornaram-se muito caras." 
(Bertha K. Becker, 2005, artigo Geopolítica da Amazônia)

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40142005000100005>

1.1 Geopolítica 



"Verifica-se o fortalecimento do que se chama de coerção velada. Pressões de todo tipo para influir 
na decisão dos Estados sobre o uso de seus territórios. Essa mudança está ligada 
intimamente à revolução científico-tecnológica e às possibilidades criadas de ampliar a 
comunicação e a circulação no planeta através de fluxos e redes que aceleram o tempo e 
ampliam as escalas de comunicação e de relações, configurando espaços-tempos diferenciados.
O espaço sempre foi associado ao tempo. E hoje, na acentuação de diferentes espaços-tempos 
reside uma das raízes da geopolítica contemporânea. As redes são desenvolvidas nos países 
ricos, nos centros do poder, onde o avanço tecnológico é maior e a circulação planetária 
permite que se selecionem territórios para investimentos, seleção que depende também das 
potencialidades dos próprios territórios. "  (Bertha K. Becker, 2005, artigo Geopolítica da 
Amazônia)

1.1 Geopolítica 



"Ocorre que ao se expandirem e sustentarem as riquezas circulante, financeira e 
informacional, as redes se socializam. E essa socialização está gerando movimentos sociais 
importantes, os quais também tendem a se transnacionalizarem.

Há, hoje, portanto, dois movimentos internacionais: 
● um em nível do sistema financeiro, da informação, do domínio do poder efetivamente 

das potências; 
● e outro, uma tendência ao internacionalismo dos movimentos sociais. 

Todos os agentes sociais organizados, corporações, organizações religiosas, movimento sociais etc., 
têm suas próprias territorialidades, acima e abaixo da escala do Estado, suas próprias 
geopolíticas, e tendem a se articular, configurando uma situação mundial bastante complexa.”  
(Bertha K. Becker, 2005, artigo Geopolítica da Amazônia)

1.1 Geopolítica 



"Esta nova e desconfortável percepção das “coisas fugindo ao controle” é que foi 
articulada (com pouco benefício para a clareza intelectual) nu m conceito atualmente na moda: o de 
globalização. O significado mais profundo transmitido pela idéia da globalização é o do 
caráter indeterminado, indisciplinado e de autopropulsão dos assuntos mundiais; a ausência 
de um centro, de um painel de controle, de uma comissão diretora, de um gabinete administrativo. 
A globalização é a “nova desordem mundial” de Jowitt com um outro nome." (BAUMAN, 
1999. P.67).

1.2 
Globalização



"Entre esses, o orgulho do lugar pertenceu, em toda a era moderna, ao Estado. (Somos tentados a dizer: ao 
Estado territorial; mas as idéias de Estado e de “soberania territorial” tornaram-se sinônimas na prática e 
na teoria modernas, de modo que a expressão “Estado territorial” tornou-se um pleonasmo.) 

O significado de “Estado” foi precisamente o de um agente que reivindicava o direito legítimo e se gabava 
dos recursos suficientes para estabelecer e impor as regras e normas que ditavam o rumo dos negócios 
num certo território." (BAUMAN, p. 68)

"Paradoxalmente, foi a morte da soberania do Estado, não o seu triunfo, que tornou tão popular a idéia da 
condição estatal." (BAUMAN, 1999. p.72)

1.2 
Globalização



" Globalização não é nenhuma novidade. É uma dimensão antiga e importante do capitalismo. (...) A 
colonização era uma forma de globalização. (...) Hoje em dia é moda dizer que a globalização após a 
Segunda Guerra Mundial foi bipolar - os Estados Unidos de uma lado e a URSS do outro, presos em uma Guerra 
Fria. Isso é basicamente errado. A globalização que tivemos depois da Segunda Guerra Mundial, para dizer de 

1945 a 1980 ou 1990, é o que chamei de Globalização Negociada. Por globalização negociada 
quero dizer que os governos e os povos da Ásia e da África, a URSS e os Estados Unidos e seus aliados criaram uma 
estrutura negociada multipolar que governou a ordem mundial. Esta estrutura foi imposta ao 
imperialismo e obrigou-o a ajustar-se ao bloco de poder que emergiu da Revolução Russa de 1917, a Revolução 
Chinesa de 1949 e a Conferência de Bandung de 1955."
(SAMIR AMIN. Entrevista para o Instituto Tricontinental de Pesquisa Social em 2018)

1.2 
Globalização



" Alguns desdobramentos foram brutais, como a União Soviética em 1991. O país não apenas se dividiu em 
quinze repúblicas, mas a maioria delas mudou-se para a órbita européia - algumas entrando para a União 
Européia e passando a compor a aliança militar do Ocidente, a Organização do Tratado do Atlântico Norte 
(OTAN). A derrota do comunismo no Oriente não resultou na vitória da social-democracia no 
Ocidente. Até a social-democracia foi derrotada. Os sociais-democratas se tornaram liberais sociais - ou, 
em outras palavras, em um terreno político que aceitou a inevitabilidade do capitalismo e com uma 'democracia 
de baixa intensidade' obscurecendo a política de classe. (...) Agora, não há diferenças entre os partidos 
governantes social-democratas ou socialistas na Europa Ocidental e os partidos normais e 
tradicionais de direita. Eles são todos liberais sociais. Isso significa que tanto os antigos conservadores quanto 
os antigos socialdemocratas estão agora em aliança com o Capital Monopolista Global ."

(SAMIR AMIN. Entrevista para o Instituto Tricontinental de Pesquisa Social em 2018)



O neoliberalismo atua em platôs:
Empresariais
Estatais
Subjetivos

1.3 Neoliberalismo

O neoliberalismo é:
para Dardot e Laval (2009): uma nova razão do mundo;
para Harvey (2012): uma hegemonia discursiva incorporada ao cotidiano;
para Hardt e Negri (2001, 2005): um aparelho Imperial de desterritorialização que 
incorpora o mundo inteiro. 



1.3 Neoliberalismo

Neoliberalismo não é Liberalismo

O neoliberalismo não é apenas um estágio avançado do liberalismo que recusa a presença do 
Estado como limite ao capital. Além dos processos de tomada do Estado pelo mercado, da 
privatização dos bens públicos, de precarização das leis trabalhistas, de políticas econômicas 
de austeridade, o neoliberalismo é um modo de atuação do Estado-capital na construção de 
novas subjetividades atravessadas pela noção de empreendedorismo individual e 
competitividade em diversos níveis da vida, incentivando assim, a competição por uma melhor 
posição econômica e social, induzindo o mundo inteiro a um comportamento empresarial e 
corporativo, seja como modelo de gestão governamental, seja como modo de vida cotidiana.



“o neoliberalismo é em primeiro lugar uma teoria das práticas político-econômicas que propõe 
que o bem-estar humano pode ser mais bem promovido liberando-se as liberdades e capacidades 
empreendedoras individuais no âmbito de uma estrutura institucional caracterizada por 
sólidos direitos à propriedade privada, livres mercados e livre comércio. O papel do estado é 
criar e preservar uma estrutura institucional apropriada a essas práticas; o Estado tem de 
garantir, por exemplo, a qualidade e a integridade do dinheiro (...) o neoliberalismo se tornou 
hegemônico como modalidade de discurso e passou a afetar tão amplamente os modos de pensamento 
que se incorporou às maneiras cotidianas de muitas pessoas interpretarem, viverem e 
compreenderem o mundo. O processo de neoliberalização, no entanto, envolveu muita destruição 
criativa, não somente dos antigos poderes e estruturas institucionais (chegando mesmo a abalar as 
formas tradicionais de soberania do Estado), mas também das divisões do trabalho, das 
relações sociais, da promoção do bem-estar social, das combinações de tecnologias, dos modos 
de vida e de pensamento, das atividades reprodutivas, das formas de ligação à terra e dos 
hábitos do coração.”  (HARVEY, 2012, p. 12-13)

1.3 Neoliberalismo



“Margaret Tatcher já tinha sido eleita primeira-ministra da Grã-Bretanha, em maio de 1979, com a 
tarefa de restringir o poder dos sindicatos e levar ao fim uma destruidora estagnação 
inflacionária que envolvera o país na década precedente. (…) Volcker e Tatcher arrancarem das sombras 
de uma relativa obscuridade uma doutrina particular que respondia pelo nome de 
neoliberalismo e a transformaram  na diretriz central do pensamento e da administração 
econômicos.” (HARVEY, 2005)

1.3 Neoliberalismo



TINA: There Is No Alternative

"O discurso neoliberal no final dos anos 70, tem no governo Tatcher uma importância central, 
pois as políticas públicas eram destinadas a criar maior espaço para a atuação do mercado, 
inclusive na realização de obras e prestação de serviços públicos, políticas também focadas no na 
redução do papel do Estado na economia e na defesa de políticas privatizantes e no desmonte 
do Estado de bem-estar social." (HARVEY, 2005)



“A ministra dedicou-se a privatizar todos os setores da economia que estavam nas mãos do governo. 
(...) Mas o maior objetivo era modificar a cultura política ao ampliar o campo da responsabilidade 
pessoal e corporativa e estimular uma maior eficiência, a iniciativa individual/ 
corporativa e a inovação.” (HARVEY, 2005)

1.3 Neoliberalismo



Império e Neoliberalismo

Para Hardt & Negri, este sistema neoliberal que atua na lógica imperial em contraste  com o imperialismo, não 
estabelece um centro territorial de poder, nem se baseia em fronteiras ou barreiras fixas pois é um aparelho de 
descentralização e desterritorialização global 
“que incorpora gradualmente o mundo inteiro dentro de suas fronteiras abertas e em expansão, já que o 
Império administra entidades híbridas, hierarquias flexíveis e permutas plurais por meio de estruturas 
de comando reguladoras.” (HARDT &  NEGRI, 2001, p.12-15)

1.3 Neoliberalismo



1.4 Imperialismo x Império 

"O Estado-nação no imperialismo é o centro 
absoluto. Concentra todas as riquezas e é o 
responsável por toda a lógica administrativa de 
seu território. Uma nação imperialista, além de 
um território fortemente administrado e 
protegido, é composta também por territórios além de 
suas fronteiras, controlados por governos subordinados ao 
Estado-nação soberano." (HARDT; NEGRI, 2000, 
p.12)

"Os Estados-nação no império ocupam função 
secundária.Têm sua capacidade administrativa e 
amplitude retraídas, sendo apenas (no caso das nações 
centrais) agentes do poder imperial, que operam em nome 
da consolidação dos “consensos” (dentro e fora de seus 
territórios) estabelecidos por instituições de caráter 
supranacional." (HARDT; NEGRI, 2000, p.14)

A centralidade do poder pós-moderno é direcionada para 
os territórios onde o paradigma imperial é estabelecido em 
sua forma íntegra. As nações européias e norte americanas, 
reunidas em organizações como a OTAN, concentram a 
maioria das chamadas “cidades globais”, que funcionam 
como centro de controle de toda economía imperial e 
também como polo da produção biopolítica.

Imperialismo Império

X

Sob a perspectiva do Estado-nação



"As fronteiras de uma nação imperialista delimitam 
seu centro de poder, que exerce influência e controle 
sobre os demais territórios. É estabelecida uma 
hierarquia de territórios e fronteiras, baseada na 
concentração do poder." (HARDT; NEGRI, 2000, 
p.12) 

"No império as fronteiras dos Estado-nação são 
enfraquecidas pelo estabelecimento de fluxos comerciais, 
populacionais e de informação. Estes fluxos compõem a rede 
do capital internacional, que opera dentro dos limites 
territoriais de diversas nações simultâneamente." (HARDT; 
NEGRI, 2000, p.14)

“O conceito de império caracteriza-se fundamentalmente 
pela ausência de fronteiras: o poder exercido pelo império não 
tem limites.” (HARDT; NEGRI, 2000, p.14)

Imperialismo Império

Sob a perspectiva das fronteiras 

1.4 Imperialismo x Império 

X



"O sistema econômico de uma nação imperialista é 
centrado na lógica de exploração dos recursos e 
naturais e humanos das nações subordinadas, em 
função da acumulação de riquezas do Estado-nação 
soberano." (HARDT; NEGRI, 2000, p.12)

"A economia no Império é caracterizada pela atuação de 
grandes grupos do capital internacional nos mercados 
das nações globalizadas. Esses grupos operam favorecidos 
pela diminuição do controle dos Estados-nação sobre 
seus mercados, e muitas vezes em parceria com os próprios 
Estados-nação, na implementação de medidas, realização de 
empreendimentos, fechamento de contratos e até em resoluções 
geopolíticas." 

Imperialismo
Império

Sob a perspectiva da economia

X

1.4 Imperialismo x Império 



"No período imperialista vivenciou-se a transição entre 
dois paradigmas econômicos. Primeiro, a 
predominância do cultivo agrícola e a exploração 
de recursos naturais diversos, tanto nas nações 
centrais quanto nas periféricas, ainda que de acordo 
com uma hierarquia de designações e acumulação de 
riquezas. Posteriormente, as nações centrais 
passaram pelo processo de industrialização, 
configurando uma economia baseada na 
produção padronizada e em larga escala. Neste 
momento, os processos produtivos se concentravam 
em torno das cidades fabris (em geral grandes 
cidades das nações industrializadas) e os países 
periféricos seguiam na posição de economia extrativista e 
mercado consumidor." (HARDT; NEGRI, 2000, 
p.301-302)

"A economia no império é substancialmente 
determinada pela tecnologia da informação. Não só 
a produção industrial e agrícola são modificadas pelas 
novas tecnologias, pela capacidade de comunicação, etc, 
mas também, as próprias demandas e relações 
mercadológicas são reinventadas por uma “nova 
natureza humana” concebida pela informatização."

"As atividades econômicas do primeiro e segundo setor, 
predominantemente concentradas nas nações periféricas, 
sofrem um processo de descentralização. Os processos 
produtivos são diluídos pela capacidade de 
comunicação, locomoção e automatização, o que 
faz com que a produção primária e secundária sejam 
barateadas e desterritorializadas, além de provocar uma 
grande retração no contingente de trabalhadores 
empregados nesses setores."  (HARDT; NEGRI, 2000, 
p. 308- 314)

Imperialismo
Império

Sob a perspectiva da economia e do trabalho

X

1.4 Imperialismo x Império 



"Em contrapartida, o setor de serviços cresce 
exponencialmente. O chamado “trabalho imaterial”, relativo 
aos serviços pessoais, produção cultural, comunicação e 
conhecimento, movimenta a economia do império e emprega 
um enorme contingente de um novo tipo de trabalhador, 
muitas vezes sem fortes vínculos empregatícios. Dentro dessa 
realidade, estabelece-se um trabalho em rede, reunindo 
diferentes profissionais de diferentes localidades que 
cooperam por meio de relações institucionais 
informatizadas. O controle da economia global também é 
profundamente modificado pela informatização. Com a 
desterritorialização dos processos produtivos, 
flexibilização e cooperativização (em rede)  do trabalho, o 
capital faz o caminho inverso, concentrando-se. A possibilidade de 
administração remota e informatização de toda produção 
molda um capital financeiro poderoso e influente, 
concentrado em grandes centros de operações financeiras 
localizados nas “cidades globais”, como Nova York, Tokyo, 
Londres, etc."

"Por volta do fim do século XIX e início do século XX, 
a industrialização é difundida para algumas 
nações periféricas, que passam a constituir 
economias híbridas, com a coexistência de 
atividades econômicas extrativistas e 
industriais." (HARDT; NEGRI, 2000, 
p.301-302)

Imperialismo Império
Sob a perspectiva da economia e do trabalho

X

1.4 Imperialismo x Império 



Imperialismo 
Nacionalista 

Neoconservador

Nativismo
norte-americano e outros que resistem 

ao capitalismo 
do Império Global - Transnacional.
Aposta no Estado-nação forte e no 

nacionalismo anti-globalização.

Exs Políticos/ Países/ Redes
Trump/ EUA

Le Penn/ França
Orban/ Hungria

Mateo Salvini/ Itália
(Bolsonaro/ Brasil ou EUA???)

Redes geopolíticas Steve Bannon com 
populismo de direita - Universidade em 

Roma + escritório em Bruxelas
The Moviment, Fox News, Brexit 

(Rothischild??? Família, Religião, …)

Império 
Transnacional
Progressista

Neoliberalismo Progressista 
envolvendo Redes transnacionais (famílias, reinados, 

grupos capitalistas, principalmente os maiores 
banqueiros do mundo). 

Aposta na multipolaridade e na integração mundial em 
rede com enfraquecimento do Estado-nação. 

Bancos Centrais/ Banco Mundial/ FMI/ BID
Otancentristas: OTAN/ ONU.

Exs Políticos/ Países/ Redes
UE + alguns grupos americanos: 
Clinton, Hillary, Obama/ EUA

Trudeau/ Canadá; Macron/ França
Famílias Reais inglesa, holandesa e espanhola

Redes Otancentristas/ Atlanticistas: Clube de 
Bilderberg, 

(ex-Clube de Roma, 
ex-Comissão Trilateral).

The Economist/ New York Times
Times
BBC

ONGS
Anistia Internacional

Greepeace

Fundações
OAK

Omydiar (The Intercept)
The Guardian

Haddad

(Rockefellers/ Soros???)                   

Eurásia
Outra lógica política/ outras redes
Bloco envolvendo países da Europa 

e da Ásia.
Nacionalismo, eurasianismo, 

neoconservadores, capitalismo 
neoliberal com foco no 

fortalecimento do Estado-nação.

Exs Políticos/ Países/ Redes
Putin/ Rússia

Xi/ China
Erdogan/ Turquia 

Irã

Redes econômicas, geopolíticas
BRICS
APEC 

(Cooperação Econômica 
Ásia-Pacífico, bloco econômico 21 

membros)

RT, Sputinik

X X

1.4 Imperialismo x Império 

 PT
Telesur

Corrêa
Evo

Cristina
Maduro
Renan

 



Imperialismo Estado-nação  X  Império Transnacional 

Imperialismo: Estado-nação

Primeira Guerra Mundial (1914 - 1918)

Revolução Russa (1917)

Liga das Nações (1920 - 1946)

Formação URSS - União das Repúblicas Socialistas Soviéticas  (1922 > 1991) 

Crise de 1929 > New Deal (Roosevelt 1933 > 1945)

Segunda Guerra Mundial (

Império Transnacional Globalização 

Bretton-woods - Fordismo (1944)
 
Plano Marshall (1947)

Guerra Fria (início 1945) - Fim da Segunda Guerra 



CFR- Council on Foreign Relations - Conselho de Relações Exteriores  (1921) - Fundado por D. Rockefeller

Pós Segunda Guerra Mundial 

OTAN (1949) + ONU (1945) + Banco Mundial (1944 ) + FMI (1944 em BW)

Clube de Bilderberg (1954) - Atlantismo e colaboração EUA e Europa (contra URSS)

 BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento - (1959)

Opep (1960) - Organização dos Países Exportadores de Petróleo 

Divisão de Berlim (1961) - início construção do Muro de Berlim

Clube de Roma (1966) - Combater o crescimento, defender o meio ambiente e o Desenvolvimento Sustentável

Anos 60 (Revolução Cultural 60's + Maio de 1968)

Comissão Trilateral (1973) - D. Rockefeller (Diretor do Chase Manhattan)



Novo ciclo da Socialdemocracia como o fim de um ciclo da Guerra Fria

Papa João Paulo II (1978 > 2005)

Gorbachov (1985 > 1991) - Glasnost (transparência política) e Perestroika (reestruturação econômica)

Lech Walesa - (1990 > 1995) Presidente Polonês (Organização Sindical Sindicalista do Solidariedade)

Queda do Muro de Berlim (1991) + Fim da URSS

Tatcher - 1979 > 1990 

Reagan 1981 > 1989

Constituição Brasileira de 1988

Consenso de Washington 1989 (10 regras para auxílio econômico aos países latinoamericanos)

Collor 1990 > 1992

Collor (1990) > Impeachment Collor (1992)



Itamar Franco - Plano Real - (Ministro da Fazenda FHC: Fernando Henrique Cardoso)

FHC - 1995 > 2002  (Armínio Fraga: Presid. Banco Central. Ex Conselho JP Morgan, CRF, BM, Gávea Investimentos, Fundo Soros Management 
> Fundo Quantum)

1997 - Toni Blair > 2007 (Partido Trabalhista: nem esquerda, nem direita: Terceira Via)

Lula - 2003 > 2010 (Henrique Meirelles - Banco Central) 

Ciclo da socialdemocracia/ redemocratização na América Latina

Crise Capital Mundial - 2008 (Bolha Imobiliária americana)

Dilma - 2011 > 2016 (marolinha da Crise mundial > adotou políticas anti-cíclicas > colchão de liquidês)

2016 - Golpe no Brasil (Brexit + Eleição Trump)



Consenso de Washington 1989 (10 regras)

● Disciplina fiscal
● Redução dos gastos públicos
● Reforma tributária
● Juros de mercado
● Câmbio de mercado
● Abertura comercial
● Investimento estrangeiro direto, com eliminação de restrições
● Privatização das estatais
● Desregulamentação (afrouxamento das leis econômicas e trabalhistas)
● Direito à propriedade intelectual

https://pt.wikipedia.org/wiki/Gastos_p%C3%BAblicos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Reforma_tribut%C3%A1ria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Juros
https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A2mbio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Privatiza%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Propriedade_intelectual


2. SEGUNDA PARTE - Hipótese geral sobre o Golpe de 2016 no Brasil: O golpe é internacional e tem como 
principal característica a Desnacionalização

2.1 Método 
 2.2 13 hipóteses sobre o Golpe de 2016 no Brasil 



2.1 Método 

1. Transcrição da aula da Dilma buscando os 
temas tangentes à soberania x estrangeirização e 
desnacionalização):

2. Fichamento da aula marcando as 
categorias criadas para organização 
temática: 

3.  Tabela de dados com organização temática + falas Dilma + 
complementos:   

4.  Construção dos slides utilizando a 
sequência: Hipótese; trecho fala Dilma; 
prints de notícias; outros autores; mapas, 
infográficos, tabelas, etc, usando a 
marcação lateral com a tag do tema:



2.2 13 hipóteses sobre o Golpe de 2016 no Brasil 



HIPÓTESE 01: O Golpe é para interromper a disputa do Brasil pela hegemonia na geopolítica mundial

HIPÓTESE 02: O golpe é para derrubar a hegemonia dos governos de esquerda na América latina com Brasil protagonista

HIPÓTESE 03: O Golpe é para reduzir a influência da China/Eurásia nos mercados emergentes 

HIPÓTESE 04: O Golpe é para diminuir a competitividade das empresas brasileiras nos mercados internacionais

HIPÓTESE 05: O Golpe é operacionalizado via judiciário/Lava-Jato

 
HIPÓTESE 06: O Golpe é financeiro

HIPÓTESE 07: O Golpe é para desmontar as políticas sociais - Saúde

HIPÓTESE 08: O Golpe é para desmontar as políticas sociais - Educação

HIPÓTESE 09: O Golpe é para desmontar as políticas sociais - Trabalho

HIPÓTESE 10: O Golpe é para desmontar as políticas sociais - Previdência

HIPÓTESE 11: O Golpe é operado via desmonte do sistema democrático

HIPÓTESE 12: O Golpe é para estrangeirizar/privatizar nossos recursos naturais

HIPÓTESE 13: O Golpe é para estrangeirizar/privatizar nossas empresas estatais e também estrangeirizar as privadas-  

Geopolítica

Corrupção

Financeirização

Plolítica Social

Crise Política

Estrangeirização



HIPÓTESE 01: 
O Golpe é para interromper a disputa do Brasil pela hegemonia na 

geopolítica mundial



“A que a gente tem de perguntar, é por que é que foi dado o golpe? O golpe 
foi dado, têm vários motivos, (...) Mas a grande questão é que tinha de 
enquadrar o Brasil econômica, social e Geopolíticamente. O Brasil 
era a sétima economia, as vezes a gente chegava a sexta, variava, mas nós 
éramos isso. Esse país que era a sexta ou a sétima economia, ele 
nadava contra a corrente. ” 

 (Dilma, Aula Inaugural Disciplina, 2018, minuto 1:19 - 1:20)

Geopolítica



Geopolítica

"Nosso país passou a ter presença decisiva em todos os foros mundiais e o 
presidente Lula e a presidenta Dilma se tornaram grandes 
lideranças internacionais. Em particular, as ações do Brasil em prol de 
um mundo menos assimétrico e mais multipolar, com maior presença 
dos países em desenvolvimento nos processos de decisão, nos tornaram uma 
liderança mundial positiva e muito respeitada."

 (MERCADANTE; ZERO,  2018, p.68)



Geopolítica

 (MERCADANTE; ZERO,  2018,p.69)



Geopolítica

Visto em: 
<https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2013/09/130908_eua_snowd
en_petrobras_dilma_mm>
Acesso em: 16/11/2018.

Visto em: 
<http://g1.globo.com/mundo/noticia/2013/07/entenda-o-caso-de-edward-snowden-que-
revelou-espionagem-dos-eua.html >
Acesso em: 16/11/2018.

https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2013/09/130908_eua_snowden_petrobras_dilma_mm
https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2013/09/130908_eua_snowden_petrobras_dilma_mm
http://g1.globo.com/mundo/noticia/2013/07/entenda-o-caso-de-edward-snowden-que-revelou-espionagem-dos-eua.html
http://g1.globo.com/mundo/noticia/2013/07/entenda-o-caso-de-edward-snowden-que-revelou-espionagem-dos-eua.html


Geopolítica

Visto em: 
<https://www.cartacapital.com.br/politica/petrobras-tambem-foi-espionad
a-pelos-eua-9881.html >
Acesso em: 16/11/2018.

Visto em: 
<https://ultimosegundo.ig.com.br/mundo/2013-09-02/presidente-dilma-foi-alvo-d
e-espionagem-dos-eua-diz-tv.html >
Acesso em: 16/11/2018.

https://www.cartacapital.com.br/politica/petrobras-tambem-foi-espionada-pelos-eua-9881.html
https://www.cartacapital.com.br/politica/petrobras-tambem-foi-espionada-pelos-eua-9881.html
https://ultimosegundo.ig.com.br/mundo/2013-09-02/presidente-dilma-foi-alvo-de-espionagem-dos-eua-diz-tv.html
https://ultimosegundo.ig.com.br/mundo/2013-09-02/presidente-dilma-foi-alvo-de-espionagem-dos-eua-diz-tv.html


Dilma critica as ações de espionagem dos Estados Unidos 

http://g1.globo.com/mundo/noticia/2013/09/di
lma-diz-na-onu-que-espionagem-fere-soberania-e-
direito-internacional.html

https://www.youtube.com/watch?v=bmVh9Uhf-Ns

Geopolítica

A fala de Dilma que antecedeu o 
discurso do presidente 
norte-americano, Barack Obama 
no dia 24 de setembro na ONU 
anunciou o adiamento da visita 
de Estado que faria em 
outubro a Washington em 
razão das denúncias de 
espionagem.

http://g1.globo.com/mundo/noticia/2013/09/papel-dos-eua-na-siria-e-garantir-fim-de-armas-quimicas-diz-obama.html
http://g1.globo.com/mundo/noticia/2013/09/papel-dos-eua-na-siria-e-garantir-fim-de-armas-quimicas-diz-obama.html
http://g1.globo.com/politica/noticia/2013/09/dilma-decide-adiar-viagem-de-estado-washington-diz-planalto.html


Dilma diz na ONU que espionagem fere soberania e direito 
internacional em 24 de setembro de 2013. 

Brasil é o primeiro país a aderir à ONU em 1945 e sempre o primeiro a discursar.

"Informações empresariais – muitas vezes com alto valor econômico e mesmo estratégico – estiveram 
na mira da espionagem. Também representações diplomáticas brasileiras, entre elas a Missão 
Permanente junto às Nações Unidas e a própria Presidência da República do Brasil tiveram suas 
comunicações interceptadas."

"Quero trazer à consideração das delegações uma questão à qual atribuo a maior relevância e gravidade. Recentes 
revelações sobre as atividades de uma rede global de espionagem eletrônica provocaram indignação e 
repúdio em amplos setores da opinião pública mundial"

"Imiscuir-se dessa forma na vida dos outros países fere o direito internacional e afronta os princípios que 
devem reger as relações entre eles, sobretudo, entre nações amigas."

Geopolítica



“Jamais pode o direito à segurança dos cidadãos de um país ser garantido mediante a violação 
de direitos humanos fundamentais dos cidadãos de outro país. Não se sustentam 
argumentos de que a interceptação ilegal de informações e dados destina-se a proteger as nações contra 
o terrorismo.”

Diante das delegações de mais de 190 países Dilma afirmou que “não procedem” as afirmações do 
governo norte-americano de que a interceptação da comunicação de autoridades destina-se a 
proteger os cidadãos contra o terrorismo:

"As tecnologias de telecomunicações e informação não podem ser novo campo de batalha entre os 
estados. Este é o momento de criarmos as condições para evitar que o espaço cibernético seja 
instrumentalizado como arma de guerra, por meio da espionagem, da sabotagem, dos 
ataques contra sistemas e infraestrutura de outros países." 

Geopolítica



“Portanto, nós éramos completamente atípicos. Tínhamos condição de ter 
um desenvolvimento. Se parasse ai, nao seria tao grave, mas não parou aí 
não, nos além disso tínhamos uma política externa completamente 
independente. construída no governo do presidente Lula, essa política 
levou a alguns resultados importantíssimos. ” 

 (Dilma, Aula Inaugural Disciplina, 2018, minuto 1:25)

GeopolíticaGeopolítica



“Além disso, quando convidaram o presidente Lula (...) pra participar de um G7 ampliado 
(...) nós falamos "nãozinho", vamos expressar a correlação de força internacional, 
não é essa mais. Têm países que hoje participam, são vários países que hoje 
participam e devem estar representados, que  são as 20 maiores economias, daí o 
G20. Então a questão geopolítica e ter feito uma política, como diz o celso amorim, Altiva e 
Ativa - então não é que a gente, a gente não chegava xingando ninguém não, a gente 
respeitava todos os países, agora, a gente tinha política própria nossa e queria 
respeito, e tinha nossos aliados preferenciais que eu expliquei aqui quais eram, isso 
também era um problema, então tratava de re-enquadrar o Brasil. ” 

 (Dilma, Aula Inaugural Disciplina, 2018, minuto 1:31 - 1:32)

Geopolítica



Geopolítica

"A criação do G20 com a participação dos 
chefes de Estado, – que neste período foi o 
principal fórum multilateral de discussão e 
coordenação da economia mundial –, e a 
articulação dos BRICS teriam sido impossíveis 
sem a presença decisiva e propositiva do 
Brasil."

 (MERCADANTE; ZERO,  2018, p.68-69)

Visto em: 
<http://g1.globo.com/Noticias/Economia_Negocios/0,,MUL1070378-9356,00-LULA+E+O+CARA+DIZ+OBA
MA+DURANTE+REUNIAO+DO+G+EM+LONDRES.html >.  Acesso em: 16/11/2018.

Visto em: 
<https://oglobo.globo.com/economia/lula-g20-o-grupo-que-deve-definir-novas-regras-da-economia-3201036 >.  
Acesso em: 16/11/2018.

http://g1.globo.com/Noticias/Economia_Negocios/0,,MUL1070378-9356,00-LULA+E+O+CARA+DIZ+OBAMA+DURANTE+REUNIAO+DO+G+EM+LONDRES.html
http://g1.globo.com/Noticias/Economia_Negocios/0,,MUL1070378-9356,00-LULA+E+O+CARA+DIZ+OBAMA+DURANTE+REUNIAO+DO+G+EM+LONDRES.html
https://oglobo.globo.com/economia/lula-g20-o-grupo-que-deve-definir-novas-regras-da-economia-3201036


“nós tínhamos 380 bilhões de dólares em reservas!” 
 (Dilma, Aula Inaugural Disciplina, 2018, minuto 1:16)

Visto em: .  <https://pt.tradingeconomics.com/brazil/foreign-exchange-reserves>
Acesso em: 16/11/2018.

Geopolítica

"Esse nível de reservas cambiais foi 
decisivo para o enfrentamento das 
crises e instabilidades financeiras 
internacionais, como ocorreu com a 
grande crise financeira internacional de 
2009."

 (MERCADANTE; ZERO,  2018,p.68)

https://pt.tradingeconomics.com/brazil/foreign-exchange-reserves


HIPÓTESE 02:
O golpe é para derrubar a hegemonia dos governos de esquerda na 

América latina com Brasil protagonista 



“A importância da America Latina, afinal é o nosso espaço Geopolítico, econômico, social (...). E isso 
significou - não é o Mercosul só - o Mercosul já existia. Mas significou a Unasul e a CELAC. A 
Unasul e a CELAC elas tinham um problema sério, por que significavam os latino 
americanos entre sí, e não a OEA (...) a OEA congrega, além de nós, os Canadenses e os EUA. A 
CELAC não, a CELAC é América do Sul, América Central e o Caribe e o México. E tinha um 
objetivo, construir uma política Latinoamericana, construir um processo em que nós 
pensássemos a América Latina, não só como espaço de cooperação econômico (...), mas 
como espaço de uma política econômica de desenvolvimento comum. Não gostaram muito 
disso não.” 

 (Dilma, Aula Inaugural Disciplina, 2018, minuto 1:27 - 1:29)

Geopolítica



Geopolítica

"O Brasil teve uma grande liderança na integração regional latino-americana, com o 
fortalecimento do Mercosul e a criação da CELAC e da Unasul. O comércio exterior 
brasileiro intra-Mercosul cresceu muito acima do comércio com outras regiões e foi marcado pela 
exportação predominante de produtos manufaturados, além da presença crescente de empresas 
brasileiras na exportação de serviços para as economias da região."

 (MERCADANTE; ZERO,  2018, p.66-67)



Geopolítica

“O Brasil tomou a iniciativa de convocar 
a primeira Cúpula de Chefes de Estado e de 
Governo da América Latina e Caribe sobre 
Integração e Desenvolvimento (...). O objetivo 
foi estabelecer um processo de cooperação 
que abrangesse toda a região 
latinoamericana e caribenha.”

Visto em: <http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/politica-externa/integracao-regional/689-comunidade-de-estados-latino-americanos-e-caribenhos >.  Acesso em: 16/11/2018.

http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/politica-externa/integracao-regional/689-comunidade-de-estados-latino-americanos-e-caribenhos


Geopolítica

“O Brasil incentiva esse projeto não apenas 
por estar convicto dos benefícios para a 
inserção e a projeção do país e da região 
em um mundo cada vez mais multipolar, 
mas também porque se trata de objetivo 
determinado pela Constituição Federal à nossa 
política externa.”

Visto em: 
<http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/politica-externa/integracao-regional/688-uniao-de-naco
es-sul-almericanas >.  Acesso em: 16/11/2018.

http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/politica-externa/integracao-regional/688-uniao-de-nacoes-sul-almericanas
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/politica-externa/integracao-regional/688-uniao-de-nacoes-sul-almericanas


HIPÓTESE 03:
O Golpe é para reduzir a influência da China/Eurásia nos 

mercados emergentes 



“Além disso, vocês vão lembrar dos BRICS - Brasil, Rússia, Índia, China e 
África do Sul (...), os BRICS foram muito importantes, por que? Por que os 
BRICS eram o reconhecimento de que havia uma nova correlação 
de forças no mundo, e que não era possível o G7, o G7 que incluía só os 
países desenvolvidos, e que os BRICS faria uma política para os países 
populosos, de todos os 5 continentes. ” 

 (Dilma, Aula Inaugural Disciplina, 2018, minuto 1:29 - 1:31)

Geopolítica



      

>      

G8
Alemanha

Canadá
Estados Unidos

Itália
França 
Japão

Reino Unido
Rússia

G20
África do Sul

Argentina 
Brasil

Canadá
EUA

México
China 
Japão

Coréia do Sul
Índia

Indonésia
Arábia Saudita

Turquia
União Europeia

Alemanha
França 
Itália

Rússia
Reino Unido

Austrália

Países subdesenvolvidos > países de terceiro mundo > países em desenvolvimento > países emergentes (G8 > G20)

Geopolítica



Geopolítica

https://paginadoenock.com.br/filosofo-toni-negri-gracas-a-lula-chavez-kirchner-e-evo-morales-a-america-latina-deixou-de-ser-periferia/

"Diante do Império capitalista global, é necessário mais do que indignação e velhas táticas, a compreensão do fenômeno e a produção de 
novas formas de atuação, baseadas na multidão como classe emergente global e na reapropriação da riqueza comum. É essa 
preocupação que fez de Negri um observador atento, e visitante recorrente, da América Latina: ele enxerga nas experiências dos movimentos 
sociais do continente, e sua relativa “chegada ao poder” nos últimos anos, fatos dignos de atenção no que concerne à constituição de uma nova 
práxis revolucionária global, objeto central de sua obra militante. Lutas como as do novo sindicalismo e dos sem-terra no Brasil, dos 
movimentos indígenas na América Andina — sobretudo na Bolívia e Peru — e de movimentos democráticos antineoliberais por todo o 

continente, sua ascensão na forma dos governos Lula, Kirchner, Chávez ou Morales (entre tantos outros) e o consequente 
atravessamento que passou a existir entre Estado e movimentos animam o pensamento de Negri — em contraste com a constatação da paralisia da 
esquerda europeia, burocratizada e elitizada."  (NEGRI em entrevista a Entrevista a Verónica Gago e Diego Sztuwark, 2012)



Geopolítica



https://infograficos.oglobo.globo.com/economia/raios-x-do-brics.html

Geopolítica



Geopolítica

Visto em: <https://www.mundorama.net/?p=11629s >.
 Acesso em: 16/11/2018.

https://www.mundorama.net/?p=11629
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/politica-externa/integracao-regional/688-uniao-de-nacoes-sul-almericanas


“(...) Dois eventos centrais para os países emergentes serão realizados em Brasília em abril: a Cúpula 
Índia-Brasil-África do Sul (Ibas) e a Cúpula Brasil-Rússia-Índia-China (BRICS). (....) 
Esperamos que estes encontros tenham grande ressonância para o futuro da cooperação Sul-Sul, 
assim como o novo papel dos países emergentes na política global.” 

(ROY, Tathin. Aonde os emergentes querem chegar? Folha de São Paulo. São Paulo, 11 de abril de 
2010. Opinião. p. A3.)

Geopolítica



Geopolítica

<https://www.aiddata.org/china-project-locations?fbclid=IwAR0IS2wrVp1f7vMc_-8e7UdHE15lTU792KrjSHy9bc4IKD9miHxnyBGee
ys>



Geopolítica

Project Home: Mapping China's Global 
Investments and Inequality

About this map
This online web map by AidData, a research lab at 
William & Mary in the United States, pinpoints the 
location of thousands of Chinese-funded 
development projects across the globe using data 
from AidData's Geocoded Global Chinese Official 
Finance Dataset released September 11, 2018. 

With more than 3,485 Chinese 
Government-financed projects in 138 countries and 
territories, this dataset is the most comprehensive 
source of public information ever assembled on the 
locations and attributes of Chinese development 
projects worldwide. By capturing and 
disaggregating funding from Chinese government 
institutions on multiple levels, the dataset ...

https://www.aiddata.org/mapping-china-global-investments-and-inequality
https://www.aiddata.org/mapping-china-global-investments-and-inequality
https://www.aiddata.org/
https://www.wm.edu/
https://www.aiddata.org/data/geocoded-chinese-global-official-finance-dataset
https://www.aiddata.org/data/geocoded-chinese-global-official-finance-dataset


“E além disso, os países BRICS criaram o Banco de Desenvolvimento dos 
BRICS com dinheiro próprio, e uma coisa que chamou (...) acordo 
contingente de reservas. Sabe que que é um acordo contingente de 
reservas? É um fundo monetário internacional. É isso que os BRICS 
fizeram. E portanto na contramão de tudo que é o receituário do 
processo de hegemonia dos EUA e mesmo da Europa. ” 

 (Dilma, Aula Inaugural Disciplina, 2018, minuto 1:29 - 1:31)

Geopolítica



Geopolítica

Visto em: <http://g1.globo.com/economia/noticia/2014/07/entenda-banco-dos-brics.html >.
 Acesso em: 16/11/2018.

Visto em: 
<https://www.sul21.com.br/ultimas-noticias/internacional/2014/11/dilma-ressalta-criacao-do-banco-d
os-brics-em-discurso-na-cupula-do-g-20/ >.
 Acesso em: 16/11/2018.

http://g1.globo.com/economia/noticia/2014/07/entenda-banco-dos-brics.html
https://www.sul21.com.br/ultimas-noticias/internacional/2014/11/dilma-ressalta-criacao-do-banco-dos-brics-em-discurso-na-cupula-do-g-20/
https://www.sul21.com.br/ultimas-noticias/internacional/2014/11/dilma-ressalta-criacao-do-banco-dos-brics-em-discurso-na-cupula-do-g-20/


Geopolítica

“Segundo o BC, o mecanismo contará com 
montante inicial de US$ 100 bilhões, 
sendo que a China entrará com US$ 41 bilhões, 
Brasil, Índia e Rússia com US$ 18 bilhões cada 
um e, África do Sul, com outros US$ 5 bilhões.”

Visto em: 
<https://www.valor.com.br/financas/4509966/promulgado-o-trata
do-que-cria-o-contingente-de-reservas-do-brics >.  Acesso em: 
16/11/2018.

https://www.valor.com.br/financas/4509966/promulgado-o-tratado-que-cria-o-contingente-de-reservas-do-brics
https://www.valor.com.br/financas/4509966/promulgado-o-tratado-que-cria-o-contingente-de-reservas-do-brics


"Preservar a importância do dólar como moeda de troca global e de reserva 
mundial é a única solução de curto prazo para os Estados Unidos seguirem 
financiando, com a emissão de Títulos do Tesouro, a sua balança comercial 
deficitária e sua gigantesca dívida  pública;  e,  por  outro  lado,  seguirem  
mantendo  o  poder  de interferência de sua política monetária na economia 
mundial.Por sua vez, sob o aspecto do método político adotado para a  
deposição  de  governos  nacionais,  uma  análise  comparativa  de golpes 
de estado similares, recentemente ocorridos na Venezuela, Haiti, 
Honduras, Paraguai, Brasil e países árabes permitiu identificar a 
evolução de alguns elementos estruturais – tais como,  ações  de  espionagem,  
capacitação  e  cooptação  de  atores  locais, uso de redes sociais e bots 
para disseminação de conteúdos políticos, participação de agências e/ou 
autoridades e organizações norte-americanas no curso dos 
acontecimentos, entre outros – que sistematizamos no que pode ser chamado de 
“Manual do Golpe”.  
(MANCE, Euclides. O golpe. Brics, dólar e petróleo. 2018)

<https://www.alainet.org/pt/articulo/194537>  

Geopolítica



Geopolítica

"(...) uma chave interpretativa para compreender como o crescimento dos BRICS – cujo PIB em 
paridade de  poder  compra  ultrapassou  o  PIB  da  União  Europeia  e  o  PIB dos 
Estados Unidos há vários anos – tornou-se um desafio à manutenção da hegemonia 
econômica global norte-americana. De  fato,  a  maior  participação  de  empresas  de  países  
dos BRICS em vendas no mercado internacional acabou por reduzir ainda mais a 
participação de empresas norte-americanas no comércio  exterior."

       (MANCE, Euclides. O golpe. Brics, dólar e petróleo. 2018)



Geopolítica

"Os países do BRICS (Brasil Rússia, Índia, China e África do Sul) – uma sigla/conceito 
amaldiçoada no eixo Casa Branca-Wall Street – só tinham de ser os primeiros alvos da 
Guerra Híbrida. Por uma miríade de razões, entre elas: o plano de realizar comércio e 
negócios em suas próprias moedas, evitando o dólar norte-americano; a criação do banco de 
desenvolvimento dos BRICS; a declarada intenção de aumentar a integração na Eurásia, 
simbolizada pela hoje convergente “Rota da Seda”, liderada pela China – Um Cinturão, Uma 
Estrada (OBOR, na sigla em inglês), na terminologia oficial – e pela União Econômica da Eurásia, 
liderada pela Rússia (EEU, na sigla em inglês)."

 (ESCOBAR, 2017)



Geopolítica

Visto em: 
<https://www.weforum.org/agenda/2018/02/how-countries-can-find-their-place-in-the-new-eurasian-ce
ntury/>.  Acesso em: 16/11/2018.

https://enerpojournal.com/2017/03/22/gazprom-signs-a-contract-for-the-construction-of-the-secon
d-string-of-turkish-stream-whats-next/

https://www.google.com.br/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjdta-e
4-DeAhWCipAKHeeRAgIQjhx6BAgBEAM&url=https%3A%2F%2Fwww.tipne
ws.com%2Farticle%2Frussia-turkey-economy-gas-turkstream&psig=AOvVaw0fxC
r_3jW69T4x0J5sanpL&ust=1542727516961839

https://www.weforum.org/agenda/2018/02/how-countries-can-find-their-place-in-the-new-eurasian-century/
https://www.weforum.org/agenda/2018/02/how-countries-can-find-their-place-in-the-new-eurasian-century/


Tentativa de golpe na Turquia um dia depois do recomeço 
dos projetos para Pipelines (gasodutos) com a Rússia

http://g1.globo.com/mundo/noticia/2016/07/testemunhas-relatam-tir
os-na-capital-da-turquia-diz-agencia.html

Geopolítica



https://www.urdupoint.com/en/business/putin-erdogan-give-comman
d-to-lay-last-pipe-484612.html

Geopolítica



HIPÓTESE 04: 
O Golpe é para diminuir a competitividade das empresas 

brasileiras nos mercados internacionais



“Nós somos o maior país negro (...) o primeiro país negro fora da África. Portanto, quando nós 
abrimos embaixada em todos os países africanos, nós estávamos reconhecendo um fato 
fundamental, o Brasil tem de se relacionar de forma privilegiada com a África, por que a 
África é um lugar fundamental para nós brasileiros, não só por que nós brasileiros achamos que temos 
que ir lá explorar os africanos, mas por que eles são nós também, então essa é a relação. Tanto é que o 
primeiro ato é o presidente ir naquele lugar onde se concentravam os escravos para fazer duas 
manifestações: primeiro, um pedido público de desculpas perante a atrocidade maior que houve na 
nossa história, que foi a escravidão, que é sempre escondida aliás. E outra questão fundamental 
que era o fato de afirmar o nosso compromisso com o desenvolvimento da áfrica, o nosso 
compromisso com uma relação de igual para igual com a África. ” 

 (Dilma, Aula Inaugural Disciplina, 2018, minuto 1:26 - 1:27)

Geopolítica



Geopolítica

Visto em: <https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2013/06/130607_brasil_africa_ru  >.  Acesso em: 
16/11/2018.

Visto em: 
<https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/imprensa/noticias/conteudo/20131206_africa >.  
Acesso em: 16/11/2018.

Visto em: 
<https://www.odebrecht.com/pt-br/comunicacao/noticias/odebrecht-e-reconhecida-em-premio-int
ernacional-do-africa-ceo-forum  >.  Acesso em: 16/11/2018.

Visto em: 
<http://g1.globo.com/politica/noticia/2010/05/lula-defende-linha-de-financiamento-do-bndes-para-africa.
html >.  Acesso em: 16/11/2018.

https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2013/06/130607_brasil_africa_ru
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/imprensa/noticias/conteudo/20131206_africa
https://www.odebrecht.com/pt-br/comunicacao/noticias/odebrecht-e-reconhecida-em-premio-internacional-do-africa-ceo-forum
https://www.odebrecht.com/pt-br/comunicacao/noticias/odebrecht-e-reconhecida-em-premio-internacional-do-africa-ceo-forum
http://g1.globo.com/politica/noticia/2010/05/lula-defende-linha-de-financiamento-do-bndes-para-africa.html
http://g1.globo.com/politica/noticia/2010/05/lula-defende-linha-de-financiamento-do-bndes-para-africa.html


Geopolítica

Visto em: <https://www.bbc.com/portuguese/brasil-42074053  >.  Acesso em: 16/11/2018.

Visto em: 
<https://www.dw.com/pt-002/a-odebrecht-em-angola-corrup%C3%A7%C3%A3o-e-viola%C3%A7%C3%
A3o-de-direitos-humanos-denuncia-rafael-marques/a-36041611 >.  Acesso em: 16/11/2018.

Visto em: 
<https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/06/1895674-calote-na-africa-expoe-riscos-de-projet
os-financiados-pelo-bndes.shtml   >.  Acesso em: 16/11/2018.

Visto em: 
<https://epoca.globo.com/tempo/noticia/2015/10/documentos-secretos-revelam-lula-fez-lobby-para-odeb
recht-em-licitacao-na-guine.html l >.  Acesso em: 16/11/2018.

https://www.bbc.com/portuguese/brasil-42074053
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https://epoca.globo.com/tempo/noticia/2015/10/documentos-secretos-revelam-lula-fez-lobby-para-odebrecht-em-licitacao-na-guine.html
http://g1.globo.com/politica/noticia/2010/05/lula-defende-linha-de-financiamento-do-bndes-para-africa.html


HIPÓTESE 05:
O Golpe é operacionalizado via judiciário/Lava-Jato 



“E esse processo era um processo crescente, um mal-estar, uma má vontade, 
mas o que que eu acho que a característica dominante para transformar o 
politicamente impossível, inimaginável no inevitável, foi essa 
articulação violenta da mídia e também a Lava Jato. (...)”

    
(Dilma, Aula Inaugural Disciplina, 2018, minuto 1:45 - 1:48)

Corrupção



“ Nesse processo amadureceu a lei de combate às organizações criminosas, ainda no governo do 
presidente Lula (...). Que que essa lei tinha de diferente de todas as demais? Primeiro, ela tipificava 
de forma clara e inequívoca o corruptor (...) e criava a delação premiada. No quesito delação 
premiada, hoje é possível se ver ela estava incompleta. A delação premiada da onde nós 
copiamos dos EUA, lá ela não pode ser feita com o delator preso. Ela não pode ser feita e nem ser 
usada como forma de coagir alguém a delatar, por que cria-se uma suspeição e ela, o que 
o delator falar, mesmo no caso de sua espontaneidade é só indício, não é prova. Isso foi 
algo que estava bem imaturo, e que que aconteceu? Aconteceu aquilo que vocês viram que foi 
amplamente divulgado (...) que é a fala do Jucá dizendo que era necessário estancar a sangria, e 
portanto eu tinha de ser afastada (...). Então se junta uma série de características, e ai começa 
uma discussão que é necessária ser feita no brasil: o golpe não é um momento (...) o golpe é 
um processo.” 

    
         (Dilma, Aula Inaugural Disciplina, 2018, minuto 1:45 - 1:48)

Corrupção



Corrupção

2009

2013

2014

2015

2016

2018

Wikileaks: Projeto Pontes (CIA + Moro) 

Visto em: <https://wikileaks.org/plusd/cables/09BRASILIA1282_a.html>.  Acesso em: 
18/11/2018.

Snowden: Dilma espionada pela NSA 

Visto em: 
<http://g1.globo.com/politica/noticia/2013/09/documentos-da-nsa-apontam-dilma-rousse
ff-como-alvo-de-espionagem.html >.  Acesso em: 18/11/2018.

Crescimento da direita

Pautas-bomba no congresso

Impeachment 

Prisão de Lula

Cambridge Analytica nas eleições

Moro é nomeado para Ministro da Justiça no governo Bolsonaro 

https://wikileaks.org/plusd/cables/09BRASILIA1282_a.html
http://g1.globo.com/politica/noticia/2013/09/documentos-da-nsa-apontam-dilma-rousseff-como-alvo-de-espionagem.html
http://g1.globo.com/politica/noticia/2013/09/documentos-da-nsa-apontam-dilma-rousseff-como-alvo-de-espionagem.html


Corrupção

"Para Lippmann, a nova governamentalidade é essencialmente judiciária: mais do que 
curvar-se à forma de administração da justiça em toda a sua extensão e todos os seus procedimentos, 
ela cumpre uma operação integralmente judiciária em seu conteúdo e seu alcance. (...) O conjunto de 
normas produzidas pelos costumes, pela interpretação dos juízes e pela legislação, com a garantia do 
Estado, evolui por um trabalho constante de adaptação, por uma reforma permanente que faz da 
política liberal uma função essencialmente judiciária. Não há diferença de natureza nas 
operações dos poderes Executivo, Legislativo ou propriamente Judiciário: todos devem 
julgar, em cenários diferentes e de acordo com procedimentos distintos, reivindicações muitas vezes 
contraditórias de grupos e indivíduos com interesses diferentes." 

                 (DARDOT; LAVAL, 2016, p.96) 



Corrupção

Visto em: 
https://veja.abril.com.br/blog/felipe-mo
ura-brasil/capa-bomba-da-veja-dilma-e-lu
la-sabiam-de-tudo/ >.  Acesso em: 
18/11/2018.

Visto em: 
https://complemento.veja.abril.com.br/bra
sil/na-trilha-da-operacao-lava-jato/  >.  
Acesso em: 18/11/2018.

“(...) o objetivo político era nos destruir. 
(...) O Lula foi transformado em inimigo 
público número um. (...) É o seguinte, ao invés 
da metralhadora você usa como arma a 
lei. Para destruir a pessoa civilmente, no que 
ela tem de mais forte que é a cidadania”

    
(Dilma, Aula Inaugural Disciplina, 2018, minuto 1:59 - 2:01)

11/02/2017

11/04/201823/02/2017

20/03/2014

https://veja.abril.com.br/blog/felipe-moura-brasil/capa-bomba-da-veja-dilma-e-lula-sabiam-de-tudo/
https://veja.abril.com.br/blog/felipe-moura-brasil/capa-bomba-da-veja-dilma-e-lula-sabiam-de-tudo/
https://veja.abril.com.br/blog/felipe-moura-brasil/capa-bomba-da-veja-dilma-e-lula-sabiam-de-tudo/
https://complemento.veja.abril.com.br/brasil/na-trilha-da-operacao-lava-jato/
https://complemento.veja.abril.com.br/brasil/na-trilha-da-operacao-lava-jato/


Corrupção

"O putsch que derrubou o presidente Viktor Yanukovych, em 
Kiev, em 22 de fevereiro de 2014, com o suporte ostensivo do 
Departamento de Estado dos Estados Unidos, ocorreu enquanto 
a conflagração na Síria se alastrava, após o presidente 
Barack Obama assumir a condição de ditador 
universal e ordenar que o presidente Bashar al-Assad 
"must setep out", "must go out", como dissera a presidente 
Muamar Gaddafi, antes de bombardear e destruir a 
Líbia, em 2011. O respaldo de Washington ao golpe de 
Estado na Ucrânia e à oposição na luta armada contra o 
regime de Bashar al-Assad não visavam ao estabelecimento 
de nenhuma democracia em qualquer dos dois países." 
(MONIZ BANDEIRA, A desordem mundial. 2016)

"No século XX, o Brasil deu um passo enorme e sofreu uma transformação 
profunda e irreversível dos pontos de vista econômico, sociológico e político. 

No início do século, era um país agrário, com um Estado fraco e fragmentado, e com 
poderes econômico e militar muito inferiores aos da Argentina. Hoje, na segunda 
década do século XXI, o Brasil é o país mais industrializado da América 

Latina e a sétima maior economia do mundo; possui um Estado centralizado 
e democrático, uma sociedade altamente urbanizada - ainda que desigual- e é o 

principal player internacional do continente sul-americano. Além disso, é 
um dos países do mundo com maior potencial de crescimento pela frente se levarmos 

em conta seu território, sua população e sua dotação de recursos estratégicos, 
sobretudo se for capaz de combinar seu potencial exportador de commodities com a 

expansão sustentada do seu próprio parque industrial e tecnológico. Tudo isso são 
fatos e conquistas inquestionáveis, mas esses fatos e conquistas colocaram o 

Brasil frente a um novo elenco de desafios internacionais, e hoje, em 
particular, o país está enfrentando uma disjuntiva extremamente 

complexa. 
(JOSÉ LUIS FIORI, História, estratégia e desenvolvimento, 2014) 

EUA: 
anti-corrução e pró-democracia? 



HIPÓTESE 06:
O Golpe é financeiro 



“ … uma coisa é como era na época do Fernando Henrique, quando o Lula 
assumiu: a nossa dívida era denominada em Dólar, portanto nós não 
tínhamos controle dela. Que que nós fizemos desde o dia em que o Lula 
assumiu até o dia em que eu saí? Nós transformamos a nossa dívida 
em Real. Dívida em Real quem controla? Nós!” 

 (Dilma, Aula Inaugural Disciplina, 2018, minuto 1:18 - 1:19)

Financeirização



Financeirização

 (MERCADANTE; ZERO,  2018,p.68)



“A fazenda soltou uma nota, uma nota muito interessante, a respeito da situação do Brasil... esse 
Brasil que eles diziam pelo Globo, por todos os jornais que estava quebrado. Qual era a nota? A nota 
era a seguinte: "A situação do Brasil é de solidez e segurança, porque os fundamentos são 
robustos." Mas não pera aí! Não Para! Vejam vocês que há um mês e doze dias, se havia 
fundamentos robustos, nós havíamos construído os fundamentos, o presidente Lula e eu. E eles 
continuavam: "O país", Por que que ela é robusta? "O país tem expressivo volume de reservas 
internacionais, e o ingresso de investimento direto estrangeiro tem sido suficiente para 
financiar as transações correntes."

Além disso eles continuavam: "As condições de financiamento da dívida pública brasileira 
permanecem sólidas neste momento de volatilidade nos mercados financeiros em função de eventos 
externos, por que o tesouro nacional conta com um amplo colchão de liquidez. A dívida 
pública federal é composta majoritariamente de títulos denominados em reais.”

 (Dilma, Aula Inaugural Disciplina, 2018, minuto 1:15 - 1:19)

Financeirização



“Mas tinha uma coisa que incomodava muito. O brasil tinha três bancos públicos grandes. Um (...) 
um dos maiores, bancos comerciais - empatava com os privados grandes - que era o Banco 
do Brasil. Até por que durante a crise de 2008, o Branco do Brasil avançou muito, por que os 
bancos são anticrise, então o banco do brasil tinha avançado. O maior banco imobiliário, a Caixa. 
E um banco de investimento, que eles tão corroendo e tirano do funding dele que era (...) Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social era um pouco maior que o Banco Mundial. 
Três Bancos. ” 

 (Dilma, Aula Inaugural Disciplina, 2018, minuto 1:24)

Financeirização



Financeirização

"Nos governos do PT, deu-se grande relevância à 
expansão do crédito para a alavancagem dos 
investimentos e para a expansão de um 
mercado de consumo de massa. Em 2002, o 
crédito total na economia não passava de 25% do 
PIB. Entre 2003 e 2015, o crédito como proporção 
do PIB foi duplicado, passando de 24,7%, em 
2003, para 54,5%, em 2015. Nesse processo de 
acentuada expansão do crédito, o conjunto 
dos bancos públicos foi indispensável à sua 
efetivação."

 (MERCADANTE; ZERO,  2018, p.77-78)



Financeirização

"Um fato que deve ser mencionado é que a importante redução da Selic e dos spreads 
bancários gerou uma forte reação política pelos agentes do sistema financeiro, com 
apoio de amplos setores empresariais e de classe média. Empresas em que o lucro financeiro é 
maior que a rentabilidade da produção e poupadores que se acomodaram à política rentista 
reagiram a esse esforço do governo, revelando a profundidade do processo de 
financeirização da riqueza e da economia." 

 (MERCADANTE; ZERO,  2018, p.79)



HIPÓTESE 07:
O Golpe é para desmontar as políticas sociais - Saúde



“O golpe é um processo. O impeachment é o ato inaugural do golpe, o 
segundo ato do golpe é a lei do teto de gastos. 20 anos com teto de 
gastos com crescimento real zero é um inferno pro país, e tá sendo. ” 

 (Dilma, Aula Inaugural Disciplina, 2018, minuto 1:47)

Política Social



Política Social

Visto em: 
<https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/05/cortes-devem-agravar-situacao-do-sus-dizem-en
tidades.shtml >.  Acesso em: 16/11/2018.

Visto em: 
<https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,gastos-do-governo-federal-com-saude-e-educacao-c
aem-3-1-em-2017,70002179425  >.  Acesso em: 16/11/2018.
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Política Social

Visto em: 
<https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/11/com-fim-de-parceria-medicos-cubanos-comeca
m-a-deixar-o-brasil-no-dia-25.shtml >.  Acesso em: 16/11/2018.

Visto em: 
<https://veja.abril.com.br/politica/conselho-de-seguranca-dos-eua-elogia-bolsonaro-sobre-fim-do-ma
is-medicos/ >.  Acesso em: 16/11/2018.
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Política Social

Visto em: <http://www.ans.gov.br/perfil-do-setor/dados-gerais .  Acesso 
em: 16/11/2018.

ANS: Taxa de cobertura dos planos de 
assistência médica por Unidades da 
Federação (Brasil - Setembro/2018)

Até 10%

10% - 15%

15% - 20%

Mais de 20%

http://www.ans.gov.br/perfil-do-setor/dados-gerais


HIPÓTESE 08:
O Golpe é para desmontar as políticas sociais - Educação



“Quando você vê acabarem as bolsas da Capes em agosto do ano que vem, a gente percebe o grau de 
deterioração que tem nesse processo. Quando eu fiz o Ciências Sem Fronteiras, falavam que era um 
absurdo o Brasil gastar pra botar 100 mil estudantes no exterior em dois anos e meio, três anos, é 
porque desconheciam que os chineses mandam milhões em um ano. E que esta questão de um 
processo como o Ciências sem Fronteiras, em relação às universidades, é pra facilitar que a gente, 
através de um processo de internacionalização de estudantes, que a gente consiga um processo de 
fortalecimento nacional das nossas instituições de ensino. Era pra isso, pra garantir que a 
educação garantisse sua dupla função, dar conta da pobreza, fazendo com que os mais 
pobres carreguem uma riqueza com eles, e não só uma transferência de renda, isso de um lado. 
De outro lado, assegurar que nós façamos o tal do catch up, que a gente tenha condição de 
fazer ciência básica, de gerar tecnologia e informação.”
 

 (Dilma, Aula Inaugural Disciplina, 2018, minuto 1:48 - 1:50)

Política Social



Política Social

Visto em: 
<https://g1.globo.com/educacao/noticia/90-das-universidades-federais-tiveram-perda-real-no-orcam
ento-em-cinco-anos-verba-nacional-encolheu-28.ghtml l >.  Acesso em: 16/11/2018.

Visto em: 
<https://g1.globo.com/educacao/noticia/2018/08/02/apos-repercussao-negativa-a-possibilidade-de-
cortes-na-capes-ministros-marcam-reuniao-para-discutir-o-orcamento-de-2019.ghtml  >.  Acesso em: 
16/11/2018.

https://g1.globo.com/educacao/noticia/90-das-universidades-federais-tiveram-perda-real-no-orcamento-em-cinco-anos-verba-nacional-encolheu-28.ghtml
https://g1.globo.com/educacao/noticia/90-das-universidades-federais-tiveram-perda-real-no-orcamento-em-cinco-anos-verba-nacional-encolheu-28.ghtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/11/com-fim-de-parceria-medicos-cubanos-comecam-a-deixar-o-brasil-no-dia-25.shtml
https://g1.globo.com/educacao/noticia/2018/08/02/apos-repercussao-negativa-a-possibilidade-de-cortes-na-capes-ministros-marcam-reuniao-para-discutir-o-orcamento-de-2019.ghtml
https://g1.globo.com/educacao/noticia/2018/08/02/apos-repercussao-negativa-a-possibilidade-de-cortes-na-capes-ministros-marcam-reuniao-para-discutir-o-orcamento-de-2019.ghtml


Política Social

Visto em: 
<https://g1.globo.com/educacao/noticia/entenda-a-polemica-em-torno-do-escola-sem-partido.ghtml 
>.  Acesso em: 16/11/2018.

Visto em: <https://brasil.elpais.com/brasil/2018/11/01/politica/1541111385_565042.html  >.  
Acesso em: 16/11/2018.

https://g1.globo.com/educacao/noticia/entenda-a-polemica-em-torno-do-escola-sem-partido.ghtml
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/11/01/politica/1541111385_565042.html


“Ah! E quando falarem pra vocês que é possível fazer mais com 
menos, vocês morram de rir! Não, isso é a tese do choque de gestão. Quer 
mais com menos? Faz como? Paga como professor? Paga como? São as lorotas 
que contam pro país.” 

 (Dilma, Aula Inaugural Disciplina, 2018, minuto 1:51)

Política Social



Política Social

Visto em: <https://istoe.com.br/436173_LEMANN+UM+BILIONARIO+NA+EDUCACAO+/ >.  Acesso em: 
16/11/2018.

Visto em: 
<https://epocanegocios.globo.com/Informacao/Acao/noticia/2015/01/como-jorge-paulo-lemann-o-homem-mais-
rico-do-brasil-pretende-mudar-educacao-no-pais.html  >.  Acesso em: 16/11/2018.

Visto em: 
<https://forbes.uol.com.br/negocios/2016/08/como-jorge-paulo-lemann-esta-investind
o-na-educacao-para-mudar-o-brasil/ >.  Acesso em: 16/11/2018.

https://istoe.com.br/436173_LEMANN+UM+BILIONARIO+NA+EDUCACAO+/
https://epocanegocios.globo.com/Informacao/Acao/noticia/2015/01/como-jorge-paulo-lemann-o-homem-mais-rico-do-brasil-pretende-mudar-educacao-no-pais.html
https://epocanegocios.globo.com/Informacao/Acao/noticia/2015/01/como-jorge-paulo-lemann-o-homem-mais-rico-do-brasil-pretende-mudar-educacao-no-pais.html
https://forbes.uol.com.br/negocios/2016/08/como-jorge-paulo-lemann-esta-investindo-na-educacao-para-mudar-o-brasil/
https://forbes.uol.com.br/negocios/2016/08/como-jorge-paulo-lemann-esta-investindo-na-educacao-para-mudar-o-brasil/


HIPÓTESE 09:
O Golpe é para desmontar as políticas sociais - Trabalho



“Nós não tínhamos desregulamentado o mercado de trabalho. Nosso 
mercado de trabalho continuava regulamentado, com toda a 
evolução que  sofreu de 1943 até hoje. Isso era um problema, por que 
no mundo inteiro estava sendo desregulamentado e eles queriam que 
desregulamentasse aqui. A terceirização dava já seus botes, tanto é 
que foi a primeira a ser aprovada. Por que queria desregulamentar o 
mercado de trabalho. ” 

 (Dilma, Aula Inaugural Disciplina, 2018, minuto 1:23 - 1:24)

Política Social



Política Social
"Embora se considere típica de uma política 
neoliberal a construção de uma situação econômica 
que a aproxime do cânone da concorrência 
pura e perfeita, há outra orientação, talvez mais 
disfarçada ou menos imediatamente perceptível, 
que visa a introduzir, restabelecer ou sustentar 
dimensões de rivalidade na ação e, mais 
fundamentalmente, moldar os sujeitos para 
torná-los empreendedores que saibam 
aproveitar as oportunidades de lucro e estejam 
dispostos a entrar no processo permanente 
da concorrência."

 (DARDOT; LAVAL,  2016, p.136)
Visto em: <https://www.youtube.com/watch?v=T-EATolmEBs l  >.  Acesso em: 
16/11/2018.

https://www.youtube.com/watch?v=T-EATolmEBs
https://epocanegocios.globo.com/Informacao/Acao/noticia/2015/01/como-jorge-paulo-lemann-o-homem-mais-rico-do-brasil-pretende-mudar-educacao-no-pais.html


Política Social

"O que está sendo adotado é um desmonte da legislação protetiva; não a sua “modernização”. 
Nada semelhante ocorreu no passado, nem mesmo no período de ditadura militar. Essas mudanças 
violam as Convenções 87, 98 e 154 da Organização Internacional do Trabalho (OIT). O cenário 
projetado por essa nova legislação aponta para um acelerado e generalizado processo de 
precarização do trabalho, rebaixamento da negociação coletiva, com grandes retrocessos 
nos direitos conquistados historicamente. Por isso, o Brasil, em 2017, foi incluído na “lista 
longa” dos casos da Comissão de Normas da OIT, que analisa as burlas de compromissos 
internacionais, no que tange ao cumprimento das convenções daquele organismo mundial."

   (MERCADANTE; ZERO, 2018, p.129) 



HIPÓTESE 10:
O Golpe é para desmontar as políticas sociais - Previdência



Política Social

"Entretanto, o que o governo golpista está patrocinando são propostas de 
reforma da Previdência que incentivam a privatização do sistema 
e que penalizam os trabalhadores de baixa renda, sem eliminar as 
distorções e privilégios que ainda permanecem. Ou seja, além de promover 
a destruição dos direitos trabalhistas, o governo do golpe procura 
destruir também os direitos previdenciários."

   (MERCADANTE; ZERO, 2018, p.130) 



HIPÓTESE 11:
O Golpe é operado via desmonte do sistema democrático



“Como não dá pra re-enquadrar o brasil quando há crescimento econômico, eles adotaram aquilo que foi 
preconizado pelo (...) Milton Friedman, em que aquela autora americana, Naomi Klein, ela cita naquele 
livro dela, Terapia do Choque, que ela diz que a tese do Friedman era 'vamos aproveitar uma conjuntura de crise, 
essa conjuntura de crise for econômico, se jogar em cima dela uma política, você tendo um programa como a ponte 
para o futuro, você aproveite isso, e transforme o politicamente impensável no politicamente inevitável.’ O que que 
era o politicamente impensável? que já tinha sido provado, quatro eleições presidenciais consecutivas, eles nunca 
ganharam uma eleição, e não conseguiram... ganhar eleição é para que? Para aprovar um programa, que 
não passava de jeito nenhum no Brasil, não foi por que os nossos olhos eram belos (...), era por que as pessoas vivam 
aquilo como contra, como algo contrário a si mesmas, então não passava, até em alguns momentos mais críticos 
ficava ali, a gente nunca ganhou em primeiro turno. Era sempre uma coisa disputada, e na última vez então foi 
disputadíssima, vocês todos lembram. Mas essa era a questão, que eu estou pegando o Milton Friedman, 
para explicar por que, você tem de  usar, como é que você faz com que o politicamente impensável se 

torne o politicamente inevitável? Você dá um golpe querido.” 

 (Dilma, Aula Inaugural Disciplina, 2018, minuto 1:31 - 1:35)

Crise Política



Crise Política

Visto em: 
<https://br.noticias.yahoo.com/paulo-guedes-economista-liberal-presidente-extre
ma-direita-161308841--finance.html >.  Acesso em: 16/11/2018.

Visto em: 
<https://www.infomoney.com.br/mercados/politica/noticia/7685602/imprensa
-americana-elogia-paulo-guedes-mas-teme-bolsonaro >.  Acesso em: 16/11/2018.

Visto em: <https://brasil.elpais.com/brasil/2018/10/30/politica/1540925012_110097.html >.  
Acesso em: 16/11/2018.

https://br.noticias.yahoo.com/paulo-guedes-economista-liberal-presidente-extrema-direita-161308841--finance.html
https://br.noticias.yahoo.com/paulo-guedes-economista-liberal-presidente-extrema-direita-161308841--finance.html
https://www.infomoney.com.br/mercados/politica/noticia/7685602/imprensa-americana-elogia-paulo-guedes-mas-teme-bolsonaro
https://www.infomoney.com.br/mercados/politica/noticia/7685602/imprensa-americana-elogia-paulo-guedes-mas-teme-bolsonaro
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/10/30/politica/1540925012_110097.html


Crise Política
Nancy Fraser sobre o neoconservadorismo nos EUA como reação ao "neoliberalismo progressista":

"O resultado foi um “neoliberalismo progressista” que misturou ideais truncados de emancipação com 
formas letais de financeirização. Foi esta a mistura que os eleitores de Trump rejeitaram. Dentre os que 
foram deixados para trás neste admirável mundo novo e cosmopolita estão os operários, mas também gerentes, 
pequenos empresários, e todos aqueles que dependem da indústria do cinturão da ferrugem e do sul, bem como as 
populações rurais devastadas pelo desemprego e pelas drogas. Para estas populações, os danos causados pela 
desindustrialização foram acrescentados aos insultos do moralismo progressista, que os acusa 
frequentemente de serem culturalmente atrasados. Rejeitando a globalização, os eleitores de Trump 
também repudiaram o cosmopolitismo liberal que a ela associavam. Para alguns (embora de maneira 
alguma isto se aplique a todos), não foi difícil culpar, pela deterioração de suas condições de vida, a 
cultura do politicamente correto, as pessoas negras e as latinas, os imigrantes e os muçulmanos. Aos 
olhos deles, as feministas e os poderosos de Wall Street são figuras semelhantes, perfeitamente 
reunidas na pessoa de Hillary Clinton." (FRASER, A eleição de Trump e o fim do neoliberalismo 
progressista, 2017)

https://jornalggn.com.br/noticia/a-eleicao-de-donald-trump-e-o-fim-do-neoliberalismo-progressista-por-nancy-fraser
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REVOLUÇÕES COLORIDAS > GUERRAS HÍBRIDAS (GUERRA NÃO CONVENCIONAL) 
PREPARANDO GOLPES

"As Guerras Híbridas são conflitos identitários provocados por agentes externos, que exploram 
diferenças históricas, étnicas, religiosas, socioeconômicas e geográficas em países de 
importância geopolítica por meio da transição gradual das revoluções coloridas para a 
guerra não convencional, a fim de desestabilizar, controlar ou influenciar projetos de 
infraesetrutura multipolares por meio de enfraquecimento do regime, troca do regime ou 
reorganização do regime." 

“Há uma Guerra Híbrida muito intensa sendo travada no Brasil neste momento e afeta todas os 
aspectos da vida de cada cidadão. Ao longo dos últimos dois anos, agentes externos vêm tentando 
muito sutilmente condicionar a população para voltá-la contra o Partido dos 
Trabalhadores, usando instrumentos como a Operação Lava Jato, apoiada pela NSA [agência 
norte-americana de inteligência]”

(Entrevista com Andrew Korybko sobre o livro Guerras Híbridas - Das Revoluções Coloridas aos Golpes, Editora 
Expressão Popular, 2018)



Crise Política

"O Brasil se tornou alvo da Guerra Híbrida após a descoberta do petróleo do pré-sal? Na minha opinião, o 
Brasil se tornou um alvo desde a eleição de Lula e seu movimento em direção à multipolaridade, mas a 
subsequente descoberta das reservas de petróleo do pré-sal definitivamente acrescentou um novo ímpeto à Guerra 
Híbrida dos EUA no Brasil, embora apenas porque esses recursos seriam vendidos para a China. Se Lula 
tivesse fechado um acordo com os EUA para fornecer acesso irrestrito ao pré-sal e também permitisse que 
Washington aproveitasse essa vantagem para controlar o acesso da China ao mesmo, então os EUA poderiam não 
ter motivação para empreender uma Guerra Híbrida no Brasil, ou poderia ser atenuada ou adiada. Porém, por 
causa da posição independente de Lula sobre os depósitos do pré-sal e muitas outras questões, ele e sua 
sucessora foram vistos como alvos “legítimos” pelos EUA porque Washington temia que eles 
acelerassem seu declínio hegemônico no hemisfério se não fossem detidos o mais rapidamente possível." 

(Entrevista com Andrew Korybko sobre o livro Guerras Híbridas - Das Revoluções Coloridas aos Golpes,
Editora Expressão Popular, 2018)



Crise Política

Pressão Geopolítica no 
Governo Dilma

à DIREITA

Pressão Geopolítica no 
Governo Dilma
à ESQUERDA



Crise Política
Feitos Governo Dilma em inícios de 2013 

https://www.viomundo.com.br/politica/igor-grabois-re
acao-contra-a-dilma-comecou-com-a-reducao-dos-juros.
html

Redução dos juros via bancos públicos BB e Caixa Econômica 
Federal

https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2013/05/15/spread-banc
os.htm

https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2013/02/21/apos-derru
bar-juros-bb-e-caixa-batem-recordes-e-ganham-mercado.htm

21 de fevereiro de 2013: 15 de maio de 2013: 21 de junho de 2013:

https://www.viomundo.com.br/politica/igor-grabois-reacao-contra-a-dilma-comecou-com-a-reducao-dos-juros.html
https://www.viomundo.com.br/politica/igor-grabois-reacao-contra-a-dilma-comecou-com-a-reducao-dos-juros.html
https://www.viomundo.com.br/politica/igor-grabois-reacao-contra-a-dilma-comecou-com-a-reducao-dos-juros.html
https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2013/05/15/spread-bancos.htm
https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2013/05/15/spread-bancos.htm
https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2013/02/21/apos-derrubar-juros-bb-e-caixa-batem-recordes-e-ganham-mercado.htm
https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2013/02/21/apos-derrubar-juros-bb-e-caixa-batem-recordes-e-ganham-mercado.htm


Crise Política
Feitos Governo Dilma em inícios de 2013 

Histórico das taxas de juros fixadas pelo Copom e evolução da Taxa Selic



Crise Política
Feitos Governo Dilma em inícios de 2013 

Aprovação PAC
22 de março de 2013

Visto em: 
<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/2013/decreto-7967-22-marco-2013-775586-publicacaooriginal-
139309-pe.html >.  Acesso em: 16/11/2018.

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/2013/decreto-7967-22-marco-2013-775586-publicacaooriginal-139309-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/2013/decreto-7967-22-marco-2013-775586-publicacaooriginal-139309-pe.html


Crise Política
Feitos Governo Dilma em inícios de 2013 

Pré-sal - proposta de Royalties do Pré-sal para Saúde e Educação
06 de março de 2013

http://portal.mec.gov.br/component/content/article?id=18494:recursos-do-petr
oleo-mudarao-o-futuro-do-pais-afirma-dilma

02 de maio de 2013

http://portal.mec.gov.br/component/content/article?id=18634:dilma-reitera-meta-de
-repassar-100-dos-royalties-do-petroleo

http://portal.mec.gov.br/component/content/article?id=18494:recursos-do-petroleo-mudarao-o-futuro-do-pais-afirma-dilma
http://portal.mec.gov.br/component/content/article?id=18494:recursos-do-petroleo-mudarao-o-futuro-do-pais-afirma-dilma
http://portal.mec.gov.br/component/content/article?id=18634:dilma-reitera-meta-de-repassar-100-dos-royalties-do-petroleo
http://portal.mec.gov.br/component/content/article?id=18634:dilma-reitera-meta-de-repassar-100-dos-royalties-do-petroleo


Crise Política

"(...) independentemente das políticas de inclusão social 
realizadas pelo governo, da posição de destaque internacional 
alcançado nos anos anteriores e mantida até então, mesmo frente a crise 
de 2008, ainda havia, para grande parte da população, muitos problemas 
que deveriam ser combatidos nas ruas."

   (GOHN, 2014) 



Crise Política

"As manifestações começaram tímidas com o 
1º ato de protesto em São Paulo contra o 
aumento da tarifa dos transportes no dia 6 de 
junho liderado pelo MPL (Movimento Passe 
Livre). A princípio esse movimento foi visto 
como ato dos estudantes."

(GOHN, 2014, p. 22) 
 

1º momento



Crise Política

O segundo momento, para Gohn (2014 p.22-23), “inicia-se 
com o 4o ato contra as tarifas quando houve grande violência 
por parte da Polícia Militar. O impacto das imagens e os 
relatos do 4º Ato marcam a virada da opinião pública 
às manifestações e a adesão de milhares de pessoas que passam a 
ir às ruas nos atos seguintes. (...) Nesse momento outros atores 
entram em cena de forma mais intensa, via o ativismo 
digital, com o objetivo de combate ou crítica à corrupção, a 
exemplo do ‘Movimento Contra a Corrupção’, o ‘Quero Fim da 
Corrupção’ e o ‘A Verdade Nua & Crua’. Mas o grande 
destaque foi o grupo Anonymous”.

2º momento



Crise Política

"Este 3º momento inicia-se com o anúncio do cancelamento do 
aumento das tarifas em São Paulo, no dia 19 de junho. O 7º 
ato, dia 20 de junho, demarca a virada. A Copa das 
Confederações ganha o grande palco dos protestos, 
deslocando-se de São Paulo o foco central dos acontecimentos. Em 
21 de junho o MPL retira-se das convocações das 
manifestações, grupos alheios às causas iniciais do movimento 
promovem atos de depredações e o governo federal assume a 
frente de colaborar, diariamente, um rol de propostas, 
promessas e tentativas de acalmar os ânimo, e além disso, buscar 
recuperar o prestígio da Presidente Dilma."

(GONH, 2014, p. 23 - 25) 

3º momento



Crise Política

4º momento?

Desde quando a direita estava 
nas manifestações?
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Governo Dilma: antes e depois de 2013

Aprovação Dilma em 19 de março de 2013

79%

https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2013/03/19/dilma
-cni-ibope.htm

Aprovação Dilma em 29 de junho de 2013

30%

http://datafolha.folha.uol.com.br/opiniaopublica/2013/06/1303659-aprovacao-a-gov
erno-dilma-rousseff-cai-27-pontos-em-tres-semanas.shtml

>>>
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https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/03/150318_dilma_aprovacao_reprovacao_cc

18 de março de 2015 

https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/03/150318_dilma_aprovacao_reprovacao_cc


Crise Política

"A crise dos partidos e dos sistemas de 
representação está presente em muitas 
democracias. (...) Emergem aventureiros 
“apolíticos”, “novos políticos”, novos 
partidos com velhas ideias e 
pseudossoluções “técnicas” para problemas 
políticos complexos." 

           (MERCADANTE; ZERO, 2018, p.139)

https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,rede-e-psol-dao-guarida-para-candidaturas-independentes-e
m-2018,70002022459

https://epocanegocios.globo.com/Tecnologia/noticia/2018/09/34-p
lataformas-digitais-para-ajudar-o-eleitor-monitorar-politica.html

https://istoe.com.br/a-vitoria-da-nova-politica/
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Visto em: 
<http://agenciabrasil.ebc.com.br/justica/noticia/2018-10/conselho-do-tse-sobre-
internet-e-eleicoes-se-reune-com-redes-sociais >.  Acesso em: 16/11/2018.

http://agenciabrasil.ebc.com.br/justica/noticia/2018-10/conselho-do-tse-sobre-internet-e-eleicoes-se-reune-com-redes-sociais
http://agenciabrasil.ebc.com.br/justica/noticia/2018-10/conselho-do-tse-sobre-internet-e-eleicoes-se-reune-com-redes-sociais
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https://brasil.elpais.com/brasil/2018/08/05/internacio
nal/1533500025_422189.html

O avanço do neoconservadorismo: Steve Bannon e sua nova f undação em Bruxelas:
O Movimento (The Movement) populista de direita nacionalista/ nativista

Imperialismo 
neoconservador

X
Império transnacional 

progressista  



Crise Política

Bannon e a rede de políticos e think tanks: mosteiro de Trisult 
(corrente católica conservadora Dignitatis Humanae. contra a corrente progressista de Papa Francisco)  

https://brasil.elpais.com/brasil/2018/09/20/internac
ional/1537462031_280140.html
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"Harnwell, que foi assessor político e lobista durante anos em Bruxelas, mostra as instalações da 
futura academia. Austero, muito devoto —tem a traseira do carro repleta de adesivos de Cristo—, 
ajoelha-se cada vez que passa diante de alguns dos altares. (...)
“Eu o uso no contexto bannonista, trumpista. Significa duas coisas: uma reação contra a 
globalização e dar o poder ao povo, tirando-o das elites. Não se trata de ir contra os ricos, e sim 
contra a corrupção do Estado, contra o establishment. Os pobres não são pobres por culpa dos 
ricos, mas por culpa das leis. A elite não deve usar o Estado para seus interesses. Tem de ficar claro: 
o populismo de Trump e Bannon não se baseia em uma dialética marxista. É mais 
parecido com o american way” (o jeito americano), assinala, sentado em uma sala atrás de uma 
das capelas." 
(Daniel Verdú, El País, setembro de 2018)
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/09/20/internacional/1537462031_280140.html

A doutrina dos Dignitatis Humana e a universidade populista defendida por 
Harnwell e Bannon (Trump, Salvini, ...) 
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“Eles perderam quando politicamente eles foram derrotados. Em que que eles foram derrotados politicamente? 
(...) Primeiro, lentamente o povo brasileiro percebeu três coisas: primeira coisa, estava acontecendo retrocesso. 
(...) Uma parte da derrota dele é que eles não explicaram por que que não era golpe. (...) o objetivo político era 
nos destruir. (...) Nesse caso a reprodução do golpe de estado tem uma reprodução em outubro. A reprodução 
do golpe de Estado é nas eleições." 

         (Dilma, Aula Inaugural Disciplina, 2018, minuto 1:53 - 2:07)

Visto em: 
<https://g1.globo.com/google/amp/politica/eleicoe
s/2018/eleicao-em-numeros/noticia/2018/10/08/pt-
perde-deputados-mas-ainda-tem-maior-bancada-da-c
amara-psl-de-bolsonaro-ganha-52-representantes.ght
ml >.  Acesso em: 16/11/2018.

https://g1.globo.com/google/amp/politica/eleicoes/2018/eleicao-em-numeros/noticia/2018/10/08/pt-perde-deputados-mas-ainda-tem-maior-bancada-da-camara-psl-de-bolsonaro-ganha-52-representantes.ghtml
https://g1.globo.com/google/amp/politica/eleicoes/2018/eleicao-em-numeros/noticia/2018/10/08/pt-perde-deputados-mas-ainda-tem-maior-bancada-da-camara-psl-de-bolsonaro-ganha-52-representantes.ghtml
https://g1.globo.com/google/amp/politica/eleicoes/2018/eleicao-em-numeros/noticia/2018/10/08/pt-perde-deputados-mas-ainda-tem-maior-bancada-da-camara-psl-de-bolsonaro-ganha-52-representantes.ghtml
https://g1.globo.com/google/amp/politica/eleicoes/2018/eleicao-em-numeros/noticia/2018/10/08/pt-perde-deputados-mas-ainda-tem-maior-bancada-da-camara-psl-de-bolsonaro-ganha-52-representantes.ghtml
https://g1.globo.com/google/amp/politica/eleicoes/2018/eleicao-em-numeros/noticia/2018/10/08/pt-perde-deputados-mas-ainda-tem-maior-bancada-da-camara-psl-de-bolsonaro-ganha-52-representantes.ghtml


HIPÓTESE 12:
O Golpe é para estrangeirizar/privatizar nossos recursos 

naturais



Estrangeirização
“Eu não posso ir lá no Rio Grande do Sul, (...) não posso ir na Bahia e não posso ir em alguns lugares do Rio de 
Janeiro, por que nao da pra ver o que eles fizeram, o nível de sucateamento que eles tão fazendo com os 
estaleiros. Não dá pra ver. Porque que eles fizeram? Tem estaleiro que é o maior da América Latina, 
tem um portal que é capaz de construir três uma coisa que chama FPSO, é um navio que flutua, produz, opera 
e estoca. É um pouquinho menor que uma plataforma, mas produziam três, hoje vão comprar da china, 
ou do japão ou de algumas delas, e nós perdemos emprego de qualidade, por que o que que pode 
fazer a cadeia de petróleo e gás? Gerar emprego de ultra qualidade, por que o que que é extrair 
petróleo (...) a cinco mil metros da lâmina d'água (...) bota tres mil, com alta temperatura, alta pressão.... 
significa alta tecnologia, significa produto de alta tecnologia, e tudo era pra ser feito aqui, era 
possível ser feito aqui. Então essa é a segunda etapa do golpe. (...) Além de acabar e vender partes do pré-sal, 
etc etc, como agora hoje tavam discutindo a cessão onerosa, e pra você saber o que está por trás da cessão 
onerosa, na bacia de campos, ou de santos, tudo o que não for pré-sal, quando foi cedido, quando foi passado 
para exploração, hoje pode ter pré-sal ali em baixo, e eles tão querendo permitir que isso seja 
vendido. É quase uns 350 bilhões de dólares, é quase isso.”

                 
            (Dilma, Aula Inaugural Disciplina, 2018, minuto 1:51 - 1:57)



Estrangeirização

O governo procurou preservar o controle público sobre as reservas e construir um 
marco regulatório que permitisse utilizar essa nova fonte de energia para impulsionar toda a 
indústria associada, como a construção naval, o parque de refino e a estrutura de logística e 
distribuição. (...)  No entanto, a rápida privatização das reservas do pré-sal e da própria 
Petrobras, pelo governo golpista de Temer, já destinou cerca de 30% da produção para as 
grandes empresas petrolíferas internacionais.

   (MERCADANTE; ZERO, 2018, p. 76-77)



Estrangeirização

Visto em: 
<https://www.cartacapital.com.br/economia/leilao-do-pre-sal-vitoria-das-estrangeiras-e-derrota-da-petrobras >.  
Acesso em: 16/11/2018.

Visto em: 
<https://g1.globo.com/economia/noticia/2018/09/28/veja-os-resultados-da-5a-rodada-de-partilha-de-producao-da-a
np.ghtml >.  Acesso em: 16/11/2018.

Visto em: 
<https://g1.globo.com/economia/noticia/governo-arrecada-r-315-bilhoes-com-novo-leilao-do-pre-sal.ghtml >.  Acesso 
em: 16/11/2018.

Visto em: 
<https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/09/consorcios-liderados-por-exxon-e-shell-levam-maiores-areas-de-l
eilao-do-pre-sal.shtml >.  Acesso em: 16/11/2018.

https://www.cartacapital.com.br/economia/leilao-do-pre-sal-vitoria-das-estrangeiras-e-derrota-da-petrobras
https://g1.globo.com/economia/noticia/2018/09/28/veja-os-resultados-da-5a-rodada-de-partilha-de-producao-da-anp.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/2018/09/28/veja-os-resultados-da-5a-rodada-de-partilha-de-producao-da-anp.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/governo-arrecada-r-315-bilhoes-com-novo-leilao-do-pre-sal.ghtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/09/consorcios-liderados-por-exxon-e-shell-levam-maiores-areas-de-leilao-do-pre-sal.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/09/consorcios-liderados-por-exxon-e-shell-levam-maiores-areas-de-leilao-do-pre-sal.shtml


Estrangeirização

Porcentagem adquirida no leilão da 5ª rodada do 
pré-sal por empresa: 

Fonte: Carta Capital
https://www.cartacapital.com.br/economia/leilao-do-pre-sal-vitoria-das-estrangeiras-e-derrota-da-petrobras 

Porcentagem adquirida no leilão da 4ª rodada do pré-sal 
por empresa (Referente apenas ao bloco de Uirapuru): 

Fonte: ANP 
http://rodadas.anp.gov.br/pt/4-rodada-de-partilha-de-producao-pre-sal

https://www.cartacapital.com.br/economia/leilao-do-pre-sal-vitoria-das-estrangeiras-e-derrota-da-petrobras


Estrangeirização
Nacionalidade das empresas:



Estrangeirização

Visto em: 
<https://epbr.com.br/leilao-do-excedente-da-cessao-onerosa-tera-ate-quatro-areas-diz-
marcio-felix/ >.  Acesso em: 16/11/2018.

Visto em: 
<https://oglobo.globo.com/economia/governo-apoia-fim-do-regime-de-partilha-no-p
re-sal-21996556 >.  Acesso em: 16/11/2018.

Apontamentos: Venda do excedente da Cessão Onerosa e combate/alterações no 
Regime de Partilha

https://epbr.com.br/leilao-do-excedente-da-cessao-onerosa-tera-ate-quatro-areas-diz-marcio-felix/
https://epbr.com.br/leilao-do-excedente-da-cessao-onerosa-tera-ate-quatro-areas-diz-marcio-felix/
https://oglobo.globo.com/economia/governo-apoia-fim-do-regime-de-partilha-no-pre-sal-21996556
https://oglobo.globo.com/economia/governo-apoia-fim-do-regime-de-partilha-no-pre-sal-21996556


Estrangeirização

Visto em: 
<https://www.poder360.com.br/economia/em-video-pedro-parente-defende-politica-
de-precos-da-petrobras/ >.  Acesso em: 16/11/2018.

Visto em: 
<https://exame.abril.com.br/economia/politica-de-precos-da-petrobras-divide-especia
listas/ >.  Acesso em: 16/11/2018.

Apontamentos: Alteração na Política de Preços e adoção de uma política de 
mercado

Maio de 2018 Junho de 2018

https://www.poder360.com.br/economia/em-video-pedro-parente-defende-politica-de-precos-da-petrobras/
https://www.poder360.com.br/economia/em-video-pedro-parente-defende-politica-de-precos-da-petrobras/
https://exame.abril.com.br/economia/politica-de-precos-da-petrobras-divide-especialistas/
https://exame.abril.com.br/economia/politica-de-precos-da-petrobras-divide-especialistas/


Estrangeirização

“Crítico à intervenção do Estado na economica, Castello 
Branco é defensor da privatização não só da Petrobras, 
mas de outras empresas estatais.”

“A universidade é muito conhecida por ser um dos berços do 

neoliberalismo – a escola de Chicago, vertente de pensamento econômico 
neoliberal, foi disseminada por alguns professores da instituição e 
embasou a política econômica de administrações como a de Margaret 
Thatcher na Inglaterra, a de Ronald Reagan nos Estados Unidos 

e a da ditadura de Augusto Pinochet, no Chile.(...)  Ele e Paulo 
Guedes são amigos desde essa época, já que o futuro ministro da economia, 
que também fez pós-gradução em Chicago, foi um dos fundadores da 
instituição de ensino.”

Visto em: <https://www.bbc.com/portuguese/brasil-46242808?ocid=socialflow_facebook >.  
Acesso em: 16/11/2018.

Castello Branco: Um “Chicago Boy” na Petrobras

https://www.bbc.com/portuguese/brasil-46242808?ocid=socialflow_facebook


Estrangeirização

Panorama da amazônia - OTAN na amazônia, Base de 
alcântara



HIPÓTESE 13:
O Golpe é para estrangeirizar/privatizar nossas empresas 

estatais e também estrangeirizar as privadas



Estrangeirização

“Estatais poderosas. (...) A Petrobras e a Eletrobras. Participavamos do 
bloco de controle da Embraer e do bloco de controle da maior 
mineradora, não somos donos, mas participamos do bloco de controle, com 
grande poder de veto por que eles não vivem sem o financiamento do 
BNDES.” 

          (Dilma, Aula Inaugural Disciplina, 2018, minuto 1:25)

“Além disso, venda dos blocos do pré-sal! Venda da Embraer! A embraer 
concorre em jato médio com a Boeing, em vez da gente fortalecer a 
Embraer a gente entrega pra Boeing!! Isso é o maior crime cometido.”

         (Dilma, Aula Inaugural Disciplina, 2018, minuto 1:50)

            



Estrangeirização

Golden Share: 

Essas ações dão ao Estado o poder de veto em 
decisões consideradas estratégicas em empresas 
que são vendidas à iniciativa privada. A golden share 
garante esse direito mesmo quando a União tem a  
menor participação do capital social da companhia.

Fonte: Poder 360
https://www.poder360.com.br/economia/entenda-o-que-sao-golden-shares-e-como-podem-ser-usadas-e
m-privatizacoes/?fbclid=IwAR24A_UGKMw9mRc229ql9qMySmg_BTsY3NzhOilS7mWezQPuGLG
dZhs14aE

“governo mantém no momento em 
empresas como Vale, Embraer e Instituto 
de Resseguros do Brasil (IRB)”

Visto em: 
<https://www.valor.com.br/empresas/5109590/governo-quer-fim-de-golden-share >.  
Acesso em: 16/11/2018.

https://www.valor.com.br/empresas/5109590/governo-quer-fim-de-golden-share


Estrangeirização
Boeing - Embraer

Visto em: 
<https://brasil.elpais.com/brasil/2018/09/26/economia/1537984567_559748.html  
>.  Acesso em: 16/11/2018.

Visto em: 
<https://embraer.com/br/pt/noticias?slug=1206397-boeing-e-embraer-devem-estabel
ecer-parceria-estrategica-para-acelerar-crescimento-aeroespacial-global >.  Acesso em: 
16/11/2018.

https://brasil.elpais.com/brasil/2018/09/26/economia/1537984567_559748.html
https://embraer.com/br/pt/noticias?slug=1206397-boeing-e-embraer-devem-estabelecer-parceria-estrategica-para-acelerar-crescimento-aeroespacial-global
https://embraer.com/br/pt/noticias?slug=1206397-boeing-e-embraer-devem-estabelecer-parceria-estrategica-para-acelerar-crescimento-aeroespacial-global


Estrangeirização
Eletrobras

Visto em: 
<https://oglobo.globo.com/economia/governo-publica-medida-para-viabilizar-privatizacao-de-distribuidora-d
a-eletrobras-no-amazonas-23234000  >.  Acesso em: 16/11/2018.

Visto em: 
<https://economia.uol.com.br/noticias/reuters/2018/11/19/guedes-quer-secretaria-de-privatizacoes-para-acele
rar-venda-de-ativos-diz-fonte.htm >.  Acesso em: 16/11/2018.

Visto em: <https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2018/11/17/internas_economia,719984/acoes-da-eletrobras-disparam-com-a-perspectiva-de-privatizacao.shtml >.  
Acesso em: 16/11/2018.

https://oglobo.globo.com/economia/governo-publica-medida-para-viabilizar-privatizacao-de-distribuidora-da-eletrobras-no-amazonas-23234000
https://oglobo.globo.com/economia/governo-publica-medida-para-viabilizar-privatizacao-de-distribuidora-da-eletrobras-no-amazonas-23234000
https://economia.uol.com.br/noticias/reuters/2018/11/19/guedes-quer-secretaria-de-privatizacoes-para-acelerar-venda-de-ativos-diz-fonte.htm
https://economia.uol.com.br/noticias/reuters/2018/11/19/guedes-quer-secretaria-de-privatizacoes-para-acelerar-venda-de-ativos-diz-fonte.htm
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2018/11/17/internas_economia,719984/acoes-da-eletrobras-disparam-com-a-perspectiva-de-privatizacao.shtml


Estrangeirização

Perda de valor das grandes empresas nacionais

Visto em: 
<https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/04/odebrecht-engenharia-tem-preju
izo-de-r117-bi-em-2017.shtml  >.  Acesso em: 16/11/2018.

Visto em: 
<https://www.conjur.com.br/2018-out-29/lava-jato-congelou-us-20-bilhoes-obras-a
merica-latina >.  Acesso em: 16/11/2018.

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/04/odebrecht-engenharia-tem-prejuizo-de-r117-bi-em-2017.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/04/odebrecht-engenharia-tem-prejuizo-de-r117-bi-em-2017.shtml
https://www.conjur.com.br/2018-out-29/lava-jato-congelou-us-20-bilhoes-obras-america-latina
https://www.conjur.com.br/2018-out-29/lava-jato-congelou-us-20-bilhoes-obras-america-latina


Estrangeirização

Perda de valor das grandes empresas nacionais 

Visto em: 
<https://g1.globo.com/economia/noticia/2018/11/13/jbs-tem-prejuizo-de-r-133-mil
hoes-no-3o-trimestre.ghtml >.  Acesso em: 16/11/2018.

Visto em: 
<https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/10/odebrecht-oas-e-queiroz-galvao-sao
-condenadas-por-sobrepreco-em-obra-da-lava-jato.shtml >.  Acesso em: 16/11/2018.

https://g1.globo.com/economia/noticia/2018/11/13/jbs-tem-prejuizo-de-r-133-milhoes-no-3o-trimestre.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/2018/11/13/jbs-tem-prejuizo-de-r-133-milhoes-no-3o-trimestre.ghtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/10/odebrecht-oas-e-queiroz-galvao-sao-condenadas-por-sobrepreco-em-obra-da-lava-jato.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/10/odebrecht-oas-e-queiroz-galvao-sao-condenadas-por-sobrepreco-em-obra-da-lava-jato.shtml


Estrangeirização

Visto em: 
<https://www.gazetadopovo.com.br/politica/republica/paulo-gued
es-cogita-futura-fusao-do-bb-com-banco-americano-isso-e-possivel-6

hqqk4t03k15i66n2l211v3dy/ >.  Acesso em: 16/11/2018.

Bank of  America - Banco do Brasil

https://www.gazetadopovo.com.br/politica/republica/paulo-guedes-cogita-futura-fusao-do-bb-com-banco-americano-isso-e-possivel-6hqqk4t03k15i66n2l211v3dy/
https://www.gazetadopovo.com.br/politica/republica/paulo-guedes-cogita-futura-fusao-do-bb-com-banco-americano-isso-e-possivel-6hqqk4t03k15i66n2l211v3dy/
https://www.gazetadopovo.com.br/politica/republica/paulo-guedes-cogita-futura-fusao-do-bb-com-banco-americano-isso-e-possivel-6hqqk4t03k15i66n2l211v3dy/


3. TERCEIRA PARTE - Conclusão: Pós-golpe de 2016 - acentua-se o processo preparatório para privatizações e 
estrangeirizações/ desnacionalizações



Dilma fala no dia da Soberania Nacional na Clacso dia 19 de novembro de 2018 

"Não nos derrotaram porque temos o maior partido de esquerda eleito para bancadas estaduais e para o 
congresso, temos 9 governadores",

Destruição de um Estado que tem condição de fazer política social:
3 bancos
. Banco do Brasil: banco comercial
. Caixa Econômica Federal: banco de investimento social
. BNDES: banco de investimento em desenvolvimento
3 empresas
. Embraer
. Petrobrás
. Eletrobrás

É preciso criar uma Frente Popular e Democrática para combater a alienação da soberania nacional:  
"Tem uma direita progressista tentando cooptar os neofacistas. 
Nossa frente é democrática e popular, combate o neoliberalismo,... precisamos ser capaz de fazer todas as 
alianças necessárias com todos os seguimentos, até com o diabo para combatê-los. Tem que ter uma espinha 
dorsal: anti-neoliberal e anti-neofacista." 



obrigada! 



Dilma na Clacso dia 19 de novembro de 2018: dia da Soberania Nacional:

Não nos derrotaram porque temos o maior partido de esquerda eleito para bancadas estaduais e para o 
congresso, temos 9 governadores,

Destruição de um Estado que tem condição de fazer política social:
3 bancos
. Banco do Brasil: banco comercial
. Caixa Econômica Federal: banco de investimento social
. BNDES: banco de investimento em desenvolvimento
3 empresas
. Embraer
. Petrobrás
. Eletrobrás

É preciso criar uma Frente Popular e Democrática: combater a alienação da soberania nacional:  
"Tem uma direita progressista tentando cooptar os neofacistas. 
Nossa frente é democrática e popular, combate o neoliberalismo,... precisamos ser capaz de fazer todas 
as alianças necessárias com todos os seguimentos, até com o diabo para combatê-los. Tem que ter uma 
espinha dorsal: anti-neoliberal e anti-neofacista." 



A sistemática retirada de direitos vai levar a uma reação popular. 

Reação às entregas as reservas de petróleo.

Programa claro

Alianças amplas com todos os setores dispostos a atuar nesta luta

"Quero alertar para uma coisa: mudou a forma de fazer política nestas eleições no Brasil. Sempre as 
eleições dependeram de estrutura partidária forte, e de acesso à comunicação e debates públicos abertos 
e democráticos. Esta eleição criou um outro território de disputa e prescindiu de tudo falado anteriormente. 
Se nos EUA utilizaram o instagram e o facebook, no Brasil, junto com a Índia, somos o maior mercado de 
whatsup, o uso do zap é altamente favorável a projetos anti-democráticos, que não gostam do confronto, 
que gostam de processos massivos utilizando o whatsaap em todas as proporções imaginárias." 









Mapas das redes nas quais o Brasil está envolvido

Mercosul

Unasul

Nafta

Alca

etc



(ver texto Bresser Pereira)



Dívida e macroplítica

Citar autores



Fazer lista de revoluções coloridas no mundo > texto viomundo citando gene sharp etc (mostrar num 
mapa que foi logo pós-queda do muro de berlim (inserir print do documentário sobre isso tb) 
https://www.viomundo.com.br/denuncias/publica-como-funcionam-as-revolucoes-de-veludo.html

Fazer lista das Guerras Híbridas atuais (colocar no mapa)

Trazer trechos da fala da jornalista americana na Venezuela 


