
	

	

	

	

Nota de Repúdio contra a intervenção militar no Rio de Janeiro 

 

 A Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Letras e Lingüística - 

Anpoll, que há mais de trinta anos milita pelos interesses das pós-graduações do campo 

de estudos da linguagem, se manifesta, por meio desta Nota de Repúdio, contra a 

Intervenção Militar promovida pelo ilegítimo governo do presidente Michel Temer.  

 A intervenção, pasteurizada com sentidos de "Intervenção Federal", para ser 

mais palatável, é uma ação promovida para criar na população do Rio - e também dos 

outros Estados - uma espécie de pedagogia do medo, da desesperança e da truculência 

típica das ditaduras, cerceando as garantias mais fundamentais dos cidadãos.  

 Inicialmente, somos contra, porque do ponto de vista legal da medida, há 

inúmeras questões apontadas por juristas e também por órgãos públicos de Justiça, 

como a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, que emitiu Nota Técnica contra a 

Intervenção, e também a Defensoria Pública do Rio de Janeiro, portanto uma 

intervenção de partida atrelada a ilegalidades, jurídicas inclusive.  

 Prova disso, aliás, é que já nos primeiros dias, nas atabalhoadas manifestações 

do governo federal e estadual acerca da necessidade de intervenção e já nas primeiras 

ações militares, o que estamos assistindo são flagrantes desrespeitos sobretudo nas 

populações de periferia do Rio de Janeiro, residentes nas comunidades e que em sua 

grandíssima maioria são trabalhadores pobres que estão nessas condições justamente 

pela falta de ações efetivas dos governos, em todas as esferas públicas, para mitigar as 

desigualdades sociais de todos os tipos que nesses locais ocorrem.  

 Em segundo lugar, somos contra porque jogar com o medo da população em 

busca de dividendos eleitorais e também demonstrar força excessiva para que a 

população se cale e se amedronte diante das lutas essenciais que devem ser travadas 

contra inúmeras medidas desse governo Temer - para citar somente algumas, como a 

Pec do Gastos Públicos, que tornará praticamente inexistentes as ações nas áreas de 

saúde, educação, infra-estrutura, ciência, que tanto lutamos para serem consistentes; 



	

	

subtração de direitos trabalhistas com a quase revogação das garantias da CLT; e 

também o achaque à previdência social, em favor de interesses de grandes grupo 

detentores de capital - não trará resultados positivos para a segurança pública da 

população ou, menos ainda, solucionará tal questão. É apenas um efeito midiático-

político.  

 Vemos que essa gestão Temer demonstra um medo de que a população, que 

sempre foi excluída, tenha a clareza e a consciência do mal que suas ações estão 

fazendo e ainda irão fazer, por isso mesmo coloca as forças de segurança para cumprir 

seu papel histórico: proteger o Estado e os amigos e financiadores políticos desse 

Estado do povo brasileiro, ameaçando qualquer garantia social e individual dessa 

mesma população.  

 Não por acaso, a despeito de o Rio não ter tido aumento exponencial de 

violência, tal como Estado et al., querem fazer a população crer, tampouco o Rio ser a 

cidade mais violenta do País, essa intervenção militar, na prática um golpe dentro de 

muitos outros golpes cometidos nos últimos dois anos, acontece logo após grandes 

manifestações de repúdio e resistência na mais tradicional festa popular brasileira, o 

Carnaval, que teve no desfile da escola de Samba Paraíso Tuiuti e nos blocos de rua 

massiva manifestações contra as reformas que citamos acima, assim como contra o 

próprio Governo Temer e outros governos locais.  

 O discurso de contrariedade e manifestações de resistências esboçado nos 

gêneros satíricos do Carnaval de 2018 criaram um sinal de alerta nos governos golpistas 

e seus financiadores, demonstrando o temor de o povo se erguer e resistir a esses 

desmandos e ataques. 

 Por essas e outras razões - aliás o que não faltam são as razões para resistir a 

toda essa ilegalidade do Estado - a Anpoll lança ao público esta Nota de Repúdio 

totalmente contra a intervenção militar no Rio de Janeiro.  
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