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brasileira mostra a sua cara nas ruas 
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RESUMO 
 
O artigo problematiza o cenário político brasileiro no contexto 
das manifestações de março de 2015, com destaque para o 
avanço da participação da direita brasileira no centro da cena 
política. O objetivo é apresentar esse avanço da direita 
brasileira, suas expressões políticas e ideológicas, seus líderes 
e os riscos de retrocesso que correm os direitos humanos e 
sociais e a recente democracia brasileira. Considero que 
estamos em um momento de polarização política na sociedade 
brasileira entre o campo da direita e da esquerda e esta 
polarização está presente nas ruas e nas redes sociais.   
 
Palavras chave: Democracia. Autoritarismo. Conservadorismo. 

 
ABSTRACT  
 
The article discusses the Brazilian political scene in connection 
with the protests of March 2015 , highlighting the advancement 
of Brazilian right of participation on the political scene. The 
objective is to present this advance of the Brazilian right , their 
political and ideological expressions, their leaders and the risk 
of backlash that run human and social rights and the recent 
Brazilian democracy . I believe we are at a time of political 
polarization in Brazilian society between the field of right and 
left and this polarization is present in the streets and on social 
networks. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Em março de 2015 o Brasil foi palco de duas manifestações muito distintas, 

principalmente quando fixamos nosso olhar para a ideologia que as expressam. É possível 

afirmar que as manifestações do dia 13 de março, convocadas pela Central Única dos 

Trabalhadores (CUT), Movimento dos Trabalhares Rurais Sem Terra (MST), União Nacional 

dos Estudantes, (UNE), dentre outros movimentos institucionalizados2 estão incluídas no 

campo da esquerda, por defenderem bandeiras de caráter progressivo e de defesa e 

ampliação dos direitos dos trabalhadores. O Ato Nacional foi convocado em Defesa da 

Petrobrás, dos Direitos e da Reforma Política e seus cartazes apresentavam bandeiras 

como a defesa da reforma agrária, a proposta de uma Constituinte Exclusiva e Soberana 

para discutir a reforma política, “a Petrobrás é Nossa”,”Fica Dilma, com o PT Junto”, “1964 

Nunca Mais”. Segundo os organizadores do Ato, a participação foi cerca de 148 mil pessoas 

e alcançou 24 estados. 

No dia 15 de março de 2015, as ruas do Brasil foram  tomadas por uma 

multidão3 de pessoas vestindo verde e amarelo e empunhando bandeiras autoritárias e 

conservadoras. Os cartazes que pediam “combate à corrupção”, “Basta, cadeia para os 

corruPTos”, “SOS FORÇAS ARMADAS, nossa última chance”,“intervenção militar já” e 

“impeachment: tira a Dilma”, “Fora Dilma e leve o PT Junto”  surpreenderam por 

expressarem um movimento de caráter de direita e extrema direita que ameaça a recente 

democracia brasileira. Os organizadores mais destacados dessas manifestações são o 

Movimento Vem Pra Rua, Movimento S.O.S Forças Armadas e Movimento Brasil Livre e o 

Ato foi convocado com o objetivo de revindicar o “impeachment de Dilma Rousseff”4. 

Pelo exposto podemos afirmar que há uma polarização política na sociedade 

brasileira entre a esquerda e a direita e esta polarização está presente nas ruas e nas redes 
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 O Ato em Defesa da Petrobrás, dos Direitos e da Reforma Política, foi “ organizado pela Central 
Única dos Trabalhadores (CUT), Central dos Trabalhadores do Brasil (CTB), Nova Central Sindical 
dos Trabalhadores (NCST), Central dos Sindicatos Brasileiros (CSB), União Nacional dos 
Estudantes (UNE), Federação da Agricultura Familiar do Estado de São Paulo (FAF-CUT/SP), 
Movimentos dos Atingidos por Barragens (MAB), Consulta Popular, Movimento dos Trabalhadores 
Rurais Sem Terra (MST), Central de Movimentos Populares (CMP), Levante Popular da Juventude, 
Campanha do Plebiscito Constituinte, Movimento Nacional das Populações de Rua (MNPR), Fora 
do Eixo Mídia Ninja (FDE) e Marcha Mundial das Mulheres (MMM)”. 
http://www.otempo.com.br/capa/politica/milhares-de-manifestantes-se-reunem-na-avenida-paulista-
1.1008497. Consultado em 24 de março de 2015. 

 
3
 Segundo a Datafolha foram 210 mil pessoas somente em SP. A Folha de São Paulo divulgou 1 

milhão de pessoas em 26 estados. http://www1.folha.uol.com.br/poder/2015/03/1603286-protestos-
contra-o-governo-reune-quase-1-milhao-pelo-pais.shtml. Consultado em 24 de março de 2015. 
4
 http://www.institutoliberal.org.br/blog/movimento-brasil-livre-e-o-15-de-marco-tudo-sobre-o-ato-que-

reivindica-o-impeachment-de-dilma-rousseff/. Consultado em 24 de março de 2015. 

http://www.otempo.com.br/capa/politica/milhares-de-manifestantes-se-reunem-na-avenida-paulista-1.1008497
http://www.otempo.com.br/capa/politica/milhares-de-manifestantes-se-reunem-na-avenida-paulista-1.1008497
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2015/03/1603286-protestos-contra-o-governo-reune-quase-1-milhao-pelo-pais.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2015/03/1603286-protestos-contra-o-governo-reune-quase-1-milhao-pelo-pais.shtml
http://www.institutoliberal.org.br/blog/movimento-brasil-livre-e-o-15-de-marco-tudo-sobre-o-ato-que-reivindica-o-impeachment-de-dilma-rousseff/
http://www.institutoliberal.org.br/blog/movimento-brasil-livre-e-o-15-de-marco-tudo-sobre-o-ato-que-reivindica-o-impeachment-de-dilma-rousseff/


 

 

                  

sociais. Nesse processo, o campo da direita tem se expandido e conquistado principalmente 

a classe média e avança em direção aos setores populares com uma temática  

extremamente conservadora que representa uma retrocesso aos direitos humanos e sociais 

e à democracia. 

Nesse artigo pretendo problematizar o avanço da direita brasileira no cenário 

político, suas expressões política e ideológica, seus líderes e os riscos para a democracia 

brasileira.  

 

 

2. A DIREITA BRASILEIRA MOSTRA A SUA CARA 

 

 

O Brasil tem uma história política marcada pelo autoritarismo e conservadorismo, 

ou por “um déficit permanente de democracia” (SAES, 2001: 107). Nascemos como 

república pelas mãos dos militares. Na Primeira República a presença do coronelismo 

estabeleceu relações de dominação e dependência pessoal como resultado da combinação 

de uma estrutura de regime representativo com uma estrutura econômica ainda pré-

capitalista. Os chefes locais detinham o controle político sobre os trabalhadores enquanto 

barganhavam privilégios com o poder público. (LEAL, 1997). 

Em 126 anos de república tivemos duas ditaduras e movimentos conservadores 

que as legitimaram. O Estado Novo (1937-45) e a ditadura civil-militar (1964-85) 

representam 29 anos de governos declaradamente autoritários e as nossas primeiras 

experiências de regime democrático republicano, notadamente 1989-1930 e 1945-1964, são 

consideradas pela maioria dos autores de caráter democrático extremamente restrito. Se 

acrescentarmos o período de redemocratização iniciado em 1985 podemos afirmar que a 

democracia brasileira ainda é muito recente e suas instituições carecem de consolidação.  

As experiências de resistência popular em suas expressões partidárias, sindicais 

ou movimentos sociais no setor urbano ou no campo foram violentamente reprimidas e 

tiveram uma forte campanha de combate ideológico identificando-os como inimigos e 

contrários aos interesses da pátria. Nos momentos em que as classes trabalhadoras 

alcançaram um grau elevado de organização e de politização massificando o enfrentamento 

político à hegemonia da classe dominante, a opção pelo golpe foi colocada e efetivada. 

A ditadura civil-militar (1964 a 1985) foi uma reação das classes dominantes e do 

setor militar ao crescimento da organização política das classes trabalhadoras. Impetraram a 

ideologia do medo e do combate ao inimigo interno, naquele momento identificado como 

comunismo, para justificarem e legitimarem a repressão. Essa ideologia do medo é 



 

 

                  

constantemente resgatada e instrumentalizada para ameaçar os sujeitos sociais que ousam 

questionar a ordem. 

Florestan Fernandes destacava que nas sociedades de capitalismo dependente, 

característica dos países da America Latina, o tipo de capitalismo que floresceu articulava a 

industrialização em grande escala com a intensificação da “arcaização do moderno” 

(FERNANDES, 1973: 41). Esse processo “requer uma combinação especial de padrões 

democráticos e de padrões autoritários ou autocráticos de comportamento político” 

(FERNANDES, 1973: 102). Segundo o autor, as classes dominantes tendem a ser 

autoritárias e não aceitam restringir suas vantagens e nem as pressões para diminuir os 

privilégios, essa situação tende a provocar muitos conflitos, crise crônica e estrutural das 

instituições políticas. 

 

à medida que os interesses, as posições e as formas de solidariedade das classes 
„altas‟ e „médias‟ se viram ameaçadas pela classificação, mobilidade social e 
violência dos setores assalariados, pobres ou despossuídos, passou-se da 
conciliação  para o endurecimento (FERNANDES, 1973:105). 

 

A atualidade das contribuições de Florestan Fernandes (1975) é importante para 

compreendermos esse momento de crescimento do pensamento conservador e autoritário 

na política brasileira. A formação sócio-histórica do Brasil tem como elemento estrutural a 

forte presença das concepções conservadoras que se expressam em sua vocação para o 

autoritarismo, a defesa da ordem e dos chamados interesses da nação. Florestan 

Fernandes considera que o autoritarismo constitui o padrão de hegemonia burguesa no 

Brasil que mantém a sobrevivência da política oligárquica e não garante o investimento em 

procedimentos democráticos. 

De modo mais recente, notadamente a partir da Nova República, o campo 

conservador, organizado em torno principalmente do PSDB, PMDB e PFL, tem se articulado 

e garantido expressivas vitórias. Garantiu a transição para o governo civil sem que suas 

principais lideranças fossem afastadas do cenário político ou que fossem investigadas em 

sua responsabilidade com os crimes da ditadura militar. Garantiram a presença em todos os 

governos a partir de então. Desde o lançamento da candidatura de Lula a presidência, em 

1989, que esse campo tem se articulado para derrotar o projeto do PT, que na época se 

configurava como de esquerda. 

Em 1994, a frente conservadora conseguiu eleger o candidato do PSDB, 

Fernando Henrique Cardoso a presidência e consolidar a hegemonia neoliberal no Brasil e 

consequentemente do capital financeiro internacional. Em oito anos de gestão à frente do 



 

 

                  

governo federal, o PSDB realizou uma radical reforma do aparelho estatal5 que modificou o 

caráter universal das políticas públicas, presente na Constituição Federal de 1988 e 

conquistada a partir das mobilizações dos movimentos sociais da década de 1980, para um 

padrão focalizado, seletivo e privatizante.  

A classe dominante desde o processo que resultou na Constituição Federal de 

1988 que faz campanha contra os direitos sociais e trabalhistas, tão duramente 

conquistados pela classe trabalhadora. E ideologicamente recorre ao nacionalismo para 

condenar ideologias de emancipação, como o comunismo. As manifestações do dia 15 de 

março de 2015 nos forçam voltar ao nosso passado recente de autoritarismo civil-militar em 

que as organizações de caráter popular foram condenadas e identificadas como inimigas da 

pátria brasileira. 

O 15 de março está sendo gestado desde o início do governo do PT no governo 

federal e se tornou viável principalmente a partir das manifestações de junho de 2013, 

quando os setores de direita disputaram a direção das manifestações e apresentaram suas 

bandeiras reacionárias. Em 2013, apoiados pela grande mídia impuseram o combate a 

corrupção como a pauta principal das manifestações  além de adotarem uma postura anti-

partidaria, anti-comunista e violenta contra entidades e representantes do histórico 

movimento operário. 

Em junho de 2013 em busca do controle dessas manifestações, empreendeu 

uma campanha contra o  Movimento Passe Livre - MPL6 que iniciou os protestos. Seus 

slogans apresentavam o apelo nacionalista como  “o gigante acordou”, “o ato é do povo 

brasileiro e não dos partidos” e embalados pelo  Hino Nacional, cantado por artistas globais, 

empunhavam suas bandeiras fascistas como “chega de corrupção e intervenção militar já”, 

enquanto agrediam manifestantes que portavam bandeiras do seus partidos e cerceavam o 

direito à liberdade de expressão. 

Essa direita se fortaleceu com a polarização e o resultado eleitoral7 e tem 

tomado uma posição cada vez mais ousada nas ruas, divulgando bandeiras como a volta 

                                                           
5
 Sobre a Reforma do Aparelho Estatal do governo Fernando Henrique Cardoso,  sugiro a leitura do 

livro  de SILVA, Ilse Gomes. Democracia e participação na reforma do Estado. São Paulo: Cortez, 
2002. 
6
 O Movimento Passe Livre (MPL) –  em seu site se define como um movimento democrático, 

horizontal, independente e apartidário, mas não anti-partidário, que luta “por um transporte público de 
verdade, gratuito para o conjunto da população e fora da iniciativa privada” e está presente em várias 
cidades do Brasil. As mobilizações contra o aumento das tarifas sempre fizeram parte da pauta do 
movimento popular, mas desde 2003 que a organização foi se fortalecendo e em 2005 o MPL foi 
criado durante o Fórum Social Mundial, em Porto Alegre/BR. Identificado como um movimento de 
esquerda, o MPL organizou mobilizações em 2006, 2010 e 2011 que alcançavam em torno de 5 mil 
manifestantes. Informações disponibilizadas em  http://www.mpl.org.br/. [Consultado em 10/11/2014] 
7
 Nas eleições presidenciais de 2014 a candidata do PT,  Dilma Rousseff atingiu 51,54% dos votos, 

enquanto o candidato do PSDB, Aécio Neves 48,16%.  

http://www.mpl.org.br/


 

 

                  

dos militares e incitado o crime quando posta, nas redes sociais e em cartazes, ameaças de 

morte a líderes políticos como João Pedro Stédile8, do MST,  ao ex-presidente Lula e  a 

presente Dilma. 

O olhar sobre a composição social dos participantes do 15 de março e suas 

opções políticas e ideológicas demonstra que a classe dominante foi disputar nas ruas, com 

o apoio da grande mídia, a hegemonia de sua concepção de mundo, indicando que sua 

intenção é conquistar as massas trabalhadoras para o seu projeto político.  

Para analisar o perfil dos manifestantes e suas motivações políticas tomo como 

referência a pesquisa da Datafolha9 e da Fundação Perseu Abramo, FPA,10 que se 

assemelham nos resultados. No quesito renda, a grande maioria dos manifestantes tem 

uma renda mensal entre 5 a 20 salários mínimos, a Datafolha identificou 49% e a FPA 63%; 

votaram em Aécio Neves no 2º. Turno, 82% segundo a Datafolha e 83% para FPA; preferem 

o PSDB e se identificam como brancos. 

Os manifestantes são relativamente jovens com 24% entre 20 a 29 anos e 30% 

entre 30 a 39 anos, segundo a pesquisa da FPA. As pesquisas também não apresentam 

muita diferença quanto às motivações para a participação na manifestação. Em ordem de 

importância aparecem: protestar contra a corrupção, 47% e 56%, pedir o impeachment da 

presidente Dilma, 27% e 32% e protestar contra o PT, 20% e 18% respectivamente 

Datafolha e FPA. 

Pelo exposto, é possível afirmar que na manifestação do dia 15 de março a 

classe dominante mostrou a sua cara e ocupou as ruas para apresentar o seu projeto 

autoritário e conservador. Seus líderes estão na direção do Movimento Brasil Livre - MBL, 

SOS  Forças Armadas e Movimento Vem Pra Rua   e apresentam como ponto de unidade a 

defesa de políticas que aprofundem o caráter neoliberal das políticas governamentais e a 

derrubada do governo eleito em 2014. O ponto divergente é somente quanto à intervenção 

militar.  

Em entrevista ao Instituto Liberal, os lideres do Movimento Brasil Livre 

explicitaram da seguinte maneira suas propostas: “Temos propostas para um Estado menor, 

mais liberal. Queremos menos impostos, menos burocracia, privatizações, 

                                                           
8
 “Circula pelas redes sociais da internet um anúncio que pede “Stedile vivo ou morto”. Apresentando-

o como líder do MST e “inimigo da Pátria”, o autor oferece uma recompensa de R$ 10 mil para quem 
atender o seu pedido. Em outras palavras, está incentivado e prometendo pagar para matar uma 
pessoa, no caso João Pedro Stedile, da coordenação nacional do MST”. 
http://www.mst.org.br/2015/03/12/nota-sobre-a-ameaca-de-morte-a-stedile.html – 16/03/2015. 
9
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2015/03/1603980-datafolha-mostra-diferencas-entre-

manifestantes-nos-dois-atos-em-sp.shtml. Consultado em 24 de março de 2015. 
10

 http://novo.fpabramo.org.br/content/fpa-lanca-pesquisa-com-perfil-dos-manifestantes-de-marco-de-
2015. .Consultado em 26 de março de 2015 

http://www1.folha.uol.com.br/poder/2015/03/1603980-datafolha-mostra-diferencas-entre-manifestantes-nos-dois-atos-em-sp.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2015/03/1603980-datafolha-mostra-diferencas-entre-manifestantes-nos-dois-atos-em-sp.shtml
http://novo.fpabramo.org.br/content/fpa-lanca-pesquisa-com-perfil-dos-manifestantes-de-marco-de-2015
http://novo.fpabramo.org.br/content/fpa-lanca-pesquisa-com-perfil-dos-manifestantes-de-marco-de-2015


 

 

                  

desregulamentações, queremos que o brasileiro possa trabalhar sem ser escravo do 

Estado”11. 

Embora a agenda neoliberal tenha sido executada também pelos governos do 

PT a classe dominante deseja aprofundá-la, e para isso é necessário ocupar o poder 

executivo mesmo que nesse percurso tenha que protagonizar um golpe institucional. 

Entretanto, é necessário conquistar as massas e para alcançar esse objetivo a direita conta 

com alguns aliados importantes como a grande mídia, a maioria conservadora do 

Congresso Nacional e o próprio governo que ao implementar uma política neoliberal  

provoca desemprego, redução dos investimentos em educação e saúde que 

consequentemente alimenta a crise política. 

No Congresso Nacional a direita conquistou a maioria das cadeiras e os 

resultados  podem ser sentidos com a abertura de projetos, pelo presidente da Câmara dos 

Deputados, Eduardo Cunha do PMDB, de cunho conservador e reacionário que ameaçam a 

democracia brasileira. Foram reabertos, por exemplo, os projetos de diminuição da 

maioridade penal, ampliação dos crimes hediondos. Em plenário o deputado Glauber Braga 

do PSB/RJ12 denunciou a agenda conservadora: 

“semana passada os deputados e deputadas federais quase tiveram oportunidade 
de votar a flexibilização da tortura sem que a gente soubesse que estava sendo 
votado isso. Nós temos que ter responsabilidade com o país, com o processo, com o 
que tá acontecendo como um todo”. 

 

Embora a forte presença da direita no cenário político brasileiro seja um traço 

histórico de nossa formação social, no contexto atual ela apresenta alguns aspectos novos. 

André Singer13 apresenta como novas características dessa direita a forte presença da 

juventude considerando que desde a década de 1960 a juventude brasileira tenha se 

alinhado ao campo da esquerda. Também é importante destacar que essa direita não 

deseja se transvestir de centro. Ela se sente forte para sair às ruas com suas bandeiras 

reacionárias e semear o ódio principalmente contra os comunistas, ou contra o PT por este 

ter representado uma alternativa popular, embora tenha abandonado esse projeto ao longo 

dos últimos anos.  

 

 

3.  NÃO DEVEMOS SUBESTIMAR O PODER DA DIREITA 
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 http://www.institutoliberal.org.br/blog/movimento-brasil-livre-e-o-15-de-marco-tudo-sobre-o-ato-que-
reivindica-o-impeachment-de-dilma-rousseff/. Consultado em 26 de março de 2015. 
12

 http://www.viomundo.com.br/denuncias/patrick-mariano-sociedade-precisa-se-mobilizar-rapido-
contra-escalada-autoritaria-e-risco-de-barbarie-no-congresso.html. Consultado em 27 de março de 
2015. 
13

 http://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/2015/03/1605819-pt-precisa-mudar-rapido-afirma-cientista-
politico-andre-singer.shtml. Consultado em 25 de março de 2015. 

http://www.institutoliberal.org.br/blog/movimento-brasil-livre-e-o-15-de-marco-tudo-sobre-o-ato-que-reivindica-o-impeachment-de-dilma-rousseff/
http://www.institutoliberal.org.br/blog/movimento-brasil-livre-e-o-15-de-marco-tudo-sobre-o-ato-que-reivindica-o-impeachment-de-dilma-rousseff/
http://www.viomundo.com.br/denuncias/patrick-mariano-sociedade-precisa-se-mobilizar-rapido-contra-escalada-autoritaria-e-risco-de-barbarie-no-congresso.html
http://www.viomundo.com.br/denuncias/patrick-mariano-sociedade-precisa-se-mobilizar-rapido-contra-escalada-autoritaria-e-risco-de-barbarie-no-congresso.html
http://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/2015/03/1605819-pt-precisa-mudar-rapido-afirma-cientista-politico-andre-singer.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/2015/03/1605819-pt-precisa-mudar-rapido-afirma-cientista-politico-andre-singer.shtml


 

 

                  

 

Esse é um momento extremamente delicado da conjuntura brasileira que nos 

alerta para não subestimar o poder de mobilização e o caráter golpista da direita brasileira. 

O cenário de desarticulação do campo da esquerda, de crise econômica e de fragilidade do 

governo federal favorece o avanço da direita sobre os setores populares. 

As manifestações do dia 15 de março colocam sob suspeita a defesa da 

democracia pelas classes dominantes ao expor a face autoritária dessas classes  uma vez 

que seus representantes  declararam  guerra aos comunistas e movimentos da esquerda e  

criminalizaram as políticas de enfrentamento da pobreza. Nos fazem lembrar a Marcha da 

Família com Deus pela Liberdade, organizadas pelo setor  conservador da Igreja Católica, 

que ocorreu em março e junho de 1964 em apoio ao golpe militar. 

A palavra “liberdade” estampada em seus catazes e nos nome das entidades 

organizadoras esconde o caráter autoritário desses movimentos. A liberdade que almejam é 

a liberdade de mercado para manter a superexploração do trabalhador e não aceitarem 

qualquer restrição a sua taxa de lucro. A classe dominante não deseja a ampliação da 

participação e o parlamento é a expressão desse pensamento. A rejeição, no plenário da 

Câmara dos Deputados, do decreto presidencial 8.24314 de 23 de maio de 2014, no dia 28 

de outubro15, que instituiu a Política Nacional de Participação Social foi orquestrada 

principalmente por deputados do DEM (Democratas), PMDB (Partido do Movimento 

Democrático Brasileiro), PSD (Partido Social Democrático), PP (Partido Progressista) e 

PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira). Esses deputados consideraram que a 

Política Nacional de Participação Social fere a competência do parlamento e empreenderam 

uma campanha contra o decreto com argumentos de extrema direita. Reforçaram a política 

do medo ao afirmarem que a Política Nacional de Participação Social seria a reedição dos 

sovietes no Brasil, consequentemente do comunismo da época da União Soviética e um 

ataque a democracia representativa.  

O desafio de barrar o avanço da direita brasileira está posto para o campo da 

esquerda e para todos que defendem a democracia com ampliação da participação social e 

acesso à riqueza produzida no país.  O desafio exige a unidade da esquerda em torno de 

uma pauta comum que contemple a luta pela reforma agrária, por melhorias das condições 

de vida da classe trabalhadora, pela solidariedade entre os povos e pela construção de uma 
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 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Decreto/D8243.htm. [Consultado em 
13/11/2014] 
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Câmara derruba decreto de Dilma que cria plano de participação social, 29/10/2014. Disponível em 
http://www.redebrasilatual.com.br/politica/2014/10/camara-derruba-decreto-de-dilma-que-cria-plano-
de-participacao-social-6753.html. [Consultado em 17/11/2014] 
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sociedade socialista. Envolver as massas nesse processo é fundamental para repudiar 

qualquer tentativa de retrocesso e de volta ao regime autoritário. 
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