
Revista Fevereiro 

POLÍTICA  TEORIA  CULTURA                                                   ISSN 2236-2037 

1 

www.revistafevereiro.com 

 
Ilustracão: Rafael Moralez 

 

Revista Fevereiro                     Número 9                         abril 2016 



Revista Fevereiro 

POLÍTICA  TEORIA  CULTURA                                                   ISSN 2236-2037 

2 

www.revistafevereiro.com 

 

Apresentação                                                                                                   pág.  5 

 

Editorial                                                                                                             pág. 13 

 

 

O pecado que pagamos 

Tarso GENRO                                                                                                    pág. 17 

 

Sobre o “experimento desenvolvimentista” de Dilma Rousseff: Uma discussão com 

André SINGER 

Celso BARROS                                                                                                   pág. 22 

 

Milagre, miragem, antimilagre: A economia política dos governos Lula e as raízes da 

crise atual 

Fernando RUGITSKY                                                                                         pág. 40 

 

Constituinte às avessas: hipóteses sobre o impasse político atual 

José Henrique BORTOLUCI                                                                               pág. 51 

 

Não há “Estado democrático de direito”, mas “democracia” 

Monica STIVAL                                                                                                   pág. 67 

 

Memórias do subdesenvolvimento 

Alexandre CARRASCO                                                                                       pág. 73 

    

Notas críticas a propósito de debates e pronunciamentos de esquerda sobre a 

situação política no Brasil 

Ruy FAUSTO                                                                                                       pág. 80    

   

O fascismo contemporâneo brasileiro ou o mundo segundo o conservadorismo 

José SZWAKO                                                                                                     pág. 92 

 



Revista Fevereiro 

POLÍTICA  TEORIA  CULTURA                                                   ISSN 2236-2037 

3 

www.revistafevereiro.com 

 

Entrevista com o prefeito da cidade de São Paulo, Fernando HADDAD 

Revista FEVEREIRO                                                                                            pág.106 

   

Entrevista com o deputado federal pelo Rio de Janeiro Chico ALENCAR 

Revista FEVEREIRO                                                                                            pág.135 

 

Um voto 

Caetano VELOSO                                                                                                pág.153 

   

As ocupações de escolas em São Paulo (2015): autoritarismo burocrático, participação 

democrática e novas formas de luta social 

Adriano JANUÁRIO, Antonia Malta CAMPOS, Jonas MEDEIROS e Márcio Moretto 

RIBEIRO                                                                                                              pág.166 

   

Um país à beira de um ataque de nervos 

Jefferson O. GOULART                                                                                       pág.199 

  

A esquerda democrática e o conflito israelense-palestino 

Daniel Golovaty CURSINO                                                                                  pág.231 

   

As desventuras da dialética 

Arthur Hussne BERNARDO                                                                                 pág.250 

   

Anotações sobre a experiência brasileira. A representação e sua crise (2a parte) 

Alexandre CARRASCO                                                                                       pág.276 

  

O neoliberalismo, um sistema fora da democracia 

Pierre DARDOT e Christian LAVAL 

Tradução: Martha COSTA                                                                                   pág.293 

 

 

 



Revista Fevereiro 

POLÍTICA  TEORIA  CULTURA                                                   ISSN 2236-2037 

4 

www.revistafevereiro.com 

 

Poemas   

   Alberto MARTINS 

   LASCAS                                                                                                            pág.310 

      

   Antonio CÍCERO                                                                                               pág.314 

  

   Ruy FAUSTO                                                                                                    pág.317 

Ensaio 

   Variações em torno do Vampiro de Curitiba 

   Alexandre CARRASCO                                                                                    pág.323 

 

Entre o pedestal e o esgoto: considerações a respeito do filme Que horas ela volta? 

Fábio ZANONI                                                                                                     pág.331 

    

Entrevista com Anna Muylaert, diretora de Que horas ela volta? 

Fábio ZANONI                                                                                                     pág.346 

   

Cao Guimarães, o pensamento do mundo e o abridor das coisas 

Fernão Pessoa RAMOS                                                                                      pág.352 

 

Opacidade Transitiva para Ocupação ou duas expulsões da arte-política 

contemporânea 

Henrique XAVIER                                                                                                 pág.356 

 

 

Le néolibéralisme, un système hors-démocratie 

Pierre DARDOT et Christian LAVAL                                                                    pág.375 

 

What is at stake in Brazil today? 

Cristina Fróes Borja REIS, Maria Caramez CARLOTTO 

Tatiana BERRINGER                                                                                           pág.391 



Revista Fevereiro 

POLÍTICA  TEORIA  CULTURA                                                   ISSN 2236-2037 

5 

www.revistafevereiro.com 

Apresentação 

 
Caras leitoras,  

Caros leitores, 

Chega ao ciberespaço a nova edição da Revista Fevereiro, 

precedida por esta apresentação e por um inédito “editorial”, que o 

momento exige e as leitores e leitores bem sabem porquê.  

Antes de mais nada, vale notar que a Revista Fevereiro completou, 

no conturbado março último, seis anos de existência. Um olhar, mesmo 

que apressado, pelo conjunto de edições da Revista é capaz de observar 

dois padrões distintos de publicação que, ousaríamos dizer, refletem, 

ainda que de forma mediada, o momento histórico-político do país. Assim, 

nos seus três primeiros anos de publicação, de março de 2010 a outubro 

de 2012, a Revista Fevereiro manteve uma periodicidade semestral, com 

edições mais curtas e menor volume de textos. A partir de 2013, no 

entanto, acompanhando a complexificação da situação econômica, 

política e social brasileira, a Revista passou, involuntária, mas certamente 

não casualmente, a ser publicada anualmente com edições mais longas 

e um número maior de colaboradores. A mudança, como dissemos, não 

foi intencional e nem se pretende perene, mas é difícil não reconhecer 

uma certa necessidade histórica nessa inflexão.  

Coerente com esse perfil mais recente da Revista, o presente 

número 9, fechado em abril e lançado oficialmente em meados de junho 

de 2016, encerra um jejum de quase um ano desde o último número da 

revista, encerrado em junho último. Segundo esse mesmo padrão, trata-

se de uma edição longa, densa e com um volume significativo de 

colaborações. Em função disso, e da novidade já mencionada do editorial, 
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optamos por uma apresentação mais descritiva dos textos que, por isso, 

conduza o leitor mais rapidamente ao conteúdo do número. 

Os que acompanham sistematicamente a Revista Fevereiro não 

estranharão que este número é aberto por um “dossiê Brasil”, formado por 

oito importantes reflexões que pretendem contribuir para o diagnóstico do 

momento atual e, consequentemente, para a organização futura da 

esquerda brasileira. 

Na primeira delas, intitulada “O pecado que pagamos”, Tarso 

Genro propõe uma reflexão sobre quais foram os erros cometidos pelo 

Partido dos Trabalhadores que possibilitaram à direita e ao monopólio 

midiático colocá-lo como responsável exclusivo por toda a corrupção 

nacional e, ao mesmo tempo, que impediram com que o partido 

propusesse, no momento em que a correlação de forças era favorável à 

esquerda brasileira, uma “agenda reformista forte” ao país, ancorada nas 

ainda urgentes reformas política e tributária. 

Dando sequência ao esforço de diagnóstico crítico, que marca de 

um modo ou de outro todos os textos do dossiê, Celso Barros procura 

avançar na interpretação do primeiro governo de Dilma Rousseff, através 

de um debate crítico à ideia de “ensaio desenvolvimentista”, proposta por 

André Singer. Para tanto, o autor confere uma ênfase maior no impacto 

da crise internacional de 2008 sobre o compromisso social lulista que, 

segundo o autor, está na raiz das inflexões propostas por Dilma no seu 

primeiro mandado, devendo orientar qualquer interpretação deste último.  

Na mesma linha, Fernando Rugitsky em “Milagre, milagre, 

antimilagre: a economia política dos governos Lula e as raízes da crise 

atual” procura contribuir para o diagnóstico dos 13 anos de Partido dos 

Trabalhadores no poder com foco específico sobre o problema da 

desigualdade social que, segundo ele, deve ser a prioridade de qualquer 

governo de esquerda no país. Na visão do autor, em síntese, é justamente 

nos limites da redução de desigualdades promovida pelos governos Lula 
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que se deve buscar compreender as limitações do crescimento 

econômico que impactaram de forma decisiva os governos subsequentes 

de Dilma. 

José Henrique Bortoluci também pretende contribuir para a 

interpretação da inflexão política atual, mas mobilizando para tanto um 

quadro histórico ainda mais amplo, que remete à crise das garantias 

fundamentais asseguradas pela Constituição de 1988. A hipótese geral 

do autor é de que o pêndulo que, graças à força dos movimentos sociais 

progressistas da década de 1980, favoreceu o pacto social firmado na 

“constituição cidadã”, teria agora se invertido, como resultado imediato do 

fortalecimento de movimentos sociais conservadores. Ainda segundo o 

autor, é essa inflexão – cuja análise sociológica das raízes ele esboça na 

segunda parte do texto – que cabe às forças progressistas nacionais 

enfrentar. 

Também no esforço de pensar a situação política atual dentro de 

um quadro mais amplo, Mônica Stival interroga criticamente a pertinência 

da expressão “Estado democrático de direito” que ofusca o fato essencial 

de que a política pode, muitas vezes, extrapolar a esfera exclusivamente 

jurídica. Como diz o título “Não há ‘Estado democrático de direito’ mas 

‘democracia’”. Essa afirmação permite à autora negar duas teses 

correntes no debate brasileiro contemporâneo. Uma que procura mobilizar 

o direito para deslegitimar a política, ignorando “que a constituição de 

provas é uma das particularidades da decisão jurídica, distinta 

especialmente por isso da decisão política, que delibera conforme análise 

estrita de argumentos e valores”. E outra que pretende, no sentido oposto, 

reduzir a importância do direito, inclusive no contexto brasileiro 

contemporâneo, para a própria democracia, como se fosse possível 

mobilizar a categoria de “Estado de exceção” para pensar a situação atual. 

Se Mônica Stival procura ressaltar as diferenças entre os anos da 

ditadura e o momento atual no que concerne ao exercício do direito, 
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Alexandre Carrasco, sem discordar da autora, vai enfatizar, no entanto, 

as semelhanças de fundo entre os dois períodos. Isso porque, segundo 

ele, os dois momentos fariam parte de um mesmo gênero, o gênero 

“golpe”. Tomando como mote a fórmula de Tomáz Gutiérrez Alea de que 

o “subdesenvolvimento é a incapacidade de acumular memória”, Carrasco 

analisa a volta ao passado, sem mais, que parece estar ocorrendo no 

Brasil de hoje. O texto, que busca indagar o sentido dessas “Memórias do 

subdesenvolvimento” é seguido por um certeiro recado do cineasta 

Rogerio Sganzerla, ainda nos anos 1970. 

Na reflexão que se segue, Ruy Fausto também procura ir além da 

conjuntura imediata para pensar criticamente qual deveria ser a posição 

da esquerda brasileira diante do atual contexto de crise, resgatando, para 

tanto, temas, problemas, questões e contradições normalmente omitidos 

no debate interno a esse campo. O autor parte de uma reflexão sobre 

“quais deveriam ser os objetivos últimos de uma política de esquerda (no 

Brasil e fora dele)” para analisar algumas questões mais imediatas ao 

debate brasileiro, tal como “corrupção” e o lugar das “classes médias”, 

para encerrar o texto com “perspectivas”, tanto no campo dos projetos 

como da organização.  

Fechando o “dossiê Brasil”, José Swako propõe um ensaio quase 

etnográfico sobre o fascismo à brasileira, que emerge no Brasil 

contemporâneo. Tomando como objeto fotos, vídeos, cartazes, faixas, 

discursos entre outros elementos, o autor descreve e analisa traços da 

visão de mundo e elementos de personalidade dos setores mais 

conservadores que foram às ruas nos últomos meses, pedir o 

impedimento da presidente da República. “O fascismo contemporâneo 

brasileiro ou o mundo segundo o conservadorismo” tem uma explícita 

inspiração adorniana e traz uma contribuição importante ao urgente e 

necessário desafio de se pensar a pertinência de mobilizar o conceito de 

fascismo no Brasil de hoje. 
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Em diálogo explícito com o “dossiê Brasil”, a seção de entrevistas 

traz dois importantes nomes da esquerda brasileira contemporânea, o 

prefeito da cidade de São Paulo, Fernando Haddad, filiado ao Partido dos 

Trabalhadores (PT), e o deputado federal pelo Rio de Janeiro, Chico 

Alencar, filiado ao Partido Socialismo e Liberdade (PSOL). Em duas 

entrevistas longas, os leitores terão a oportunidade de se deparar com a 

leitura que ambos fazem do momento atual e do processo que nos 

conduziu até ele. Também encontrarão avaliações sobre seus respectivos 

partidos, sobre a ascensão da direita conservadora e, principalmente, 

sobre as perspectivas de futuro da esquerda brasileira.  

 A seção de artigos, como não poderia deixar de ser, ecoa direta 

ou indiretamente o momento atual. Ouvidos atentos escutarão notas 

políticas em todos os textos, embora não tenha sido   

Assim, em um belo texto, que oscila entre uma biografia do Brasil 

e uma autobiografia tout court, Caetano Veloso reflete sobre a trajetória 

política do país desde a década de 1960, analisando as motivações de 

um gesto aparentemente despretensioso, porém pleno de consequência 

e significado: “um voto”. Dissecando as razões da própria escolha eleitoral 

ao longo dos anos, Caetano explicita essa a nossa intenção imediata. a 

relação sempre tensa entre o indivíduo e seu tempo, sem com isso 

desqualificar, como poderiam supor os ingênuos, esse que configura o 

maior símbolo de toda democracia representativa: o ato de votar. 

Desnecessário dizer a importância de tal análise no presente momento, 

em que o voto de 54 milhões de pessoas, e com eles o próprio fundamento 

da democracia brasileira, estão em suspenso. 

No artigo “As ocupações de escolas em São Paulo (2015): 

autoritarismo burocrático, participação democrática e novas formas de 

luta social”, Adriano Januário, Antônia Malta Campos, Jonas Medeiros e 

Márcio Moretto Ribeiro promovem uma rica análise das novas formas de 

luta social que emergem com os novos personagens que, desde o ano 
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passado, invadem a cena brasileira: os estudantes secundaristas. O texto 

tem como objeto as ocupações de 2015 em São Paulo, mas a sua 

publicação ocorre no momento em que tal prática se dissemina, em 

velocidade impressionante, por 2016 e para diferentes estados brasileiros, 

o que só aumenta a importância e o interesse da análise proposta. 

Em “Um país à beira de um ataque de nervos”, o autor se 

surpreenderá ao encontrar Jefferson Goulart analisando não o Brasil sob 

o signo do impeachment, mas a Espanha sob o signo das tensões 

políticas que dilaceram o país. Berço de uma profunda crise econômica e 

de novas forças políticas, à esquerda e à direita, a Espanha revela-se, sob 

o olhar de Goulart, cindida pelo ódio. Os dados trazidos do autor 

assustam: em 2015, os crimes de ódio na Espanha cresceram 13%, quase 

um quarto deles motivados por razões ideológicas. Tão perto, tão longe, 

a reflexão é um convite para pensar o Brasil de hoje, bem como o 

exercício da democracia em diferentes lugares do mundo sob o signo do 

neoliberalismo. 

Também olhando para as tensões políticas no plano internacional, 

Daniel G. Cursino propõe uma interessante reflexão sobre qual deveria 

ser a posição da esquerda democrática diante do conflito Israel – 

Palestina, no contexto em que os diferentes polos em disputa mobilizam 

a retórica da “guerra de civilizações” e tendo em vista a necessidade de ir 

além da vulgata que associa sionismo e o império capitalista. 

N’As aventuras da dialética, o leitor encontrará a resenha de Arthur 

Hussne Bernardo da segunda edição do primeiro tomo de Marx: lógica e 

política, investigações para uma reconstituição do sentido da dialética, de 

Ruy Fausto, agora publicado sob o título Sentido da dialética, Marx: lógica 

e política. Apesar de sugerir, a princípio, um debate puramente lógico 

sobre método dialético, tanto a resenha quanto o livro vão além. Como o 

próprio título – agora subtítulo – da obra de Fausto explicita, a defesa da 

dialética, como lógica, é o ponto de partida para qualquer diagnóstico 
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verdadeiramente crítico – dialético – que seja fundamento e resultado de 

uma ação política verdadeiramente crítica. No caso específico do livro de 

Fausto – que revela toda a sua atualidade – o objetivo central é partir de 

uma interpretação dialética da obra de Marx para, através da superação 

e não pura negação, reconstruir um pensamento de esquerda 

contemporâneo que seja, necessariamente, democrático e não autoritário, 

anticapitalista e não adesista, crítico e não dogmático.  

Aproveitando a chave dialética, o texto que encerra a seção de 

artigos poderia tanto estar no fim quanto no princípio das reflexões de 

conjunto da revista. Trata-se do balanço crítico que Pierre Dardot e 

Christian Laval realizam do neoliberalismo e da sua relação tensa com a 

democracia. Segundo os autores, o neoliberalismo, como sistema e na 

sua fase atual, seria responsável por inaugurar uma “era pós-

democrática” do capitalismo. Depois de revisar criticamente três 

diagnósticos sobre o período – o que enfatiza a imposição midiática do 

neoliberalismo como pensamento único; o que aponta os efeitos políticos 

devastadores sobre as classes populares e trabalhadoras da crise 

econômica gerada pela austeridade neoliberal; e os que identificam um 

simples recrudescimento da lógica capitalista sob o signo da 

financeirização – Dardot e Laval concluem que todos eles continuam 

unilaterais uma vez que “não chegam a apreender a originalidade histórica 

do neoliberalismo porque reduzem a uma única dimensão, seja 

ideológica, sociológica ou econômica, um processo que exige ser 

compreendido, antes de tudo, em sua sistematicidade”. Segundo os 

autores, “o neoliberalismo, pela extensão de seus efeitos e 

manifestações, é um verdadeiro sistema político-econômico cuja 

originalidade é preciso apreender”. É essa a tarefa que eles se propõem 

no texto.  

A Revista Fevereiro segue, na sua seção de literatura, com três 

poetas brasileiros contemporâneos – Alberto Martins, Antonio Cícero e 
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Ruy Fausto – e um ensaio literário de Alexandre Carrasco sobre “o 

vampiro de Curitiba”. 

Na seção de cinema, o leitor encontrará uma crítica do aclamado 

filme de Anna Muylaert “Que horas ela volta?”, escrita por Fábio Zanoni, 

seguida de uma entrevista com a diretora realizada pelo mesmo autor. A 

mesma seção traz uma rica análise de Fernão Pessoa Ramos sobre um 

dos principais documentaristas brasileiros da atualidade, o mineiro Cao 

Guimarães. 

Na seção de artes visuais, Henrique Xavier analisa a intervenção 

artística de Deyson Gilbert intitulada Faixa – PROUN, no bojo do projeto 

Opacidade Transitiva para Ocupação, durante a reedição de cinquenta 

anos da “Marcha pela família com Deus pela Liberdade” em 2014.  

Fechando o presente número, a Seção em Língua Estrangeira traz, 

em primeiro lugar, a versão em francês do já mencionado artigo de Pierre 

Dardot e Christian Laval, aqui publicado sob o título “Le néolibéralisme, 

un système hors-démocratie”. Na sequência, Cristina Fróes Borja Reis, 

Maria Caramez Carlotto e Tatiana Berringer escrevem uma breve análise, 

em inglês, das reformas regressivas que tramitam no Congresso 

Nacional, paralelamente ao processo de impeachment da presidenta 

eleita, Dilma Rousseff.  

Boa leitura e Fora Temer! 

 

 

 

 

http://revistafevereiro.com/homologa/pag.php?r=09&t=25
http://revistafevereiro.com/homologa/pag.php?r=09&t=25
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Editorial 
  

 

Os últimos acontecimentos do país, que culminaram na abertura de um 

processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, têm merecido a 

máxima atenção daqueles que, no Brasil, lutam pelo progresso da 

democracia e da justiça social. 

Além de expressar seu inconformismo com o voto, dado pela Câmara dos 

Deputados, de admissibilidade do impeachment – que agora segue para 

o Senado Federal –, mas ciente da extrema fluidez da conjuntura política, 

a equipe de Fevereiro decidiu posicionar-se fixando algumas balizas e 

princípios. 

A autonomia e a independência do Ministério Público e do Judiciário, 

assim como da Polícia Federal, manifestados no combate crescente ao 

uso ilegal e o manuseio laxista dos bens públicos por parte de indivíduos, 

empresas e partidos, foram um fato auspicioso, que poderia marcar uma 

nova etapa da vida política brasileira. Entretanto, a partir de certo 

momento, ficou evidente que as iniciativas das autoridades tomaram 

formas abusivas (várias conduções coercitivas, inclusive a de Lula, sem 

que os acusados tivessem se recusado a depor, prisões preventivas com 

fundamentos arbitrários, publicação ilegal e dolosa de escutas telefônicas 

do ex-presidente com a própria presidente Dilma Rousseff e outras 

barbaridades do tipo), ao mesmo tempo em que foram servindo para 

alimentar uma parcela despudoradamente militante da mídia e insuflar 

mobilizações de cor política muito conservadora, quando não 

abertamente reacionária Essa dupla derrapagem permitiu que se 

chegasse a uma situação em que as chances de declaração 

do impeachment, sem que um crime de responsabilidade da presidente 

seja demonstrado, tenham se tornado muito prováveis, o que representa 
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um grave perigo à consolidação da democracia no país.  

O movimento pró-impeachment, que conta agora com o apoio direto de 

partidos, coletivos e várias associações da classe empresarial, cristalizou-

se como um movimento que visa a um governo chefiado pelo atual vice-

presidente Michel Temer e uma agenda de corte de direitos sociais. Ora, 

esse é, sob todos os aspectos, um projeto aberrante. Fazer de Temer o 

herdeiro-guardião da campanha contra a corrupção é dar prova de um 

total cinismo. Não só muito dificilmente poderíamos encontrar alguém (de 

esquerda ou de direita) que ousasse sustentar que Michel Temer é mais 

honesto do que Dilma, mas tudo leva a crer que o vice-presidente está 

inserido num esquema muito excuso de relações e propósitos, inclusive 

uma íntima aliança com o atual presidente da Câmara dos Deputados que, 

réu na mais alta corte do país, cobrará bem caro os serviços que vem 

prestando à causa oposicionista. Isso só pode prometer o pior para o país, 

não só em matéria de honestidade administrativa, mas no que se refere 

ao progresso social e até às liberdades fundamentais. (Fique claro, para 

evitar ambiguidades, que nos opomos também a outros planos e variantes 

de impedimento ou de cassação.) Assim sendo, o ponto de vista da 

Revista só pode ser o de repudiar as intenções e as práticas dos 

protagonistas desse movimento, e o de tomar posição entre as forças que 

resistem a ele e tentam ainda garantir a continuidade do mandato da 

presidente até as eleições de 2018. 

Entretanto, uma posição como esta não significa nem significará nenhum 

tipo de leniência em relação a práticas abusivas na conduta dos órgãos 

de direção estatais e autarquias, e da vida pública em geral. Mais ainda, 

acreditamos que o ciclo da esquerda que nos anos recentes esteve à 

frente dos governos de vários países latino-americanos, com frequência 

vulnerável a essas práticas, dá claros sinais de esgotamento. O que 

coloca na ordem do dia uma profunda reorientação. Se é verdade que 

devemos (para o caso do Brasil) ao PT e ao lulismo um certo número de 

medidas progressistas no campo social – a Bolsa Família, as facilidades 
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de crédito, o aumento do salário mínimo, certas iniciativas no plano da 

seguridade social –, não é menos verdade que sua política foi e é, sob 

outros aspectos, extremamente danosa para a esquerda e para o país. 

Essa política esteve, em geral, sustentada na premissa instrumentalista 

(explícita ou implícita) que justifica o uso de meios ilícitos para a obtenção 

de certos fins, considerados acima do bem e do mal: no caso, a 

preservação do poder, lançando mão dos métodos tradicionais de 

corrupção parlamentar e eleitoral, para promover a justiça social. A 

experiência mostrou, no entanto, que esse instrumentalismo não só leva 

às piores consequências, mas tem curto alcance. Tal lógica remonta a 

uma esquerda que ainda não procedeu à crítica de parte de sua tradição, 

replicando em outra chave o princípio, mantido em estado puro em certos 

partidos de extrema-esquerda, no Brasil e no mundo, de que se os fins 

são de tipo revolucionário, todos os meios, inclusive os violentos e 

antidemocráticos, são justificáveis. Além do que, ela alimenta a falácia, de 

evidente má-fé, mas hoje tão em voga no discurso conservador, que 

associa, de um lado, agenda de progresso social e, de outro, práticas 

populistas e antidemocráticas. Na verdade, é bem o contrário: as duas 

coisas são incompatíveis entre si. 

Somos favoráveis a uma profunda renovação da esquerda que, rejeitando 

qualquer resquício autoritário ou totalitário, não seja também adesista em 

relação ao neoliberalismo, nem leniente quanto às questões de lisura 

administrativa. Aqui no Brasil, esse processo de renovação está para ser 

construído a partir das forças existentes nos principais grupos, 

movimentos sociais e partidos de esquerda. Ele teria de satisfazer a tripla 

exigência de compromisso com os valores democráticos e seu 

aprofundamento prático, crítica do capitalismo e rejeição cabal daquele 

instrumentalismo que, infelizmente, caracterizou a esquerda à frente de 

governos no Brasil e na América Latina. É essa, a nosso ver, a orientação 

que teria as melhores condições para arregimentar em seu favor amplos 

setores da sociedade brasileira, inclusive parte importante da classe 
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média, que, ao contrário do que se diz, não é uma força fadada a trilhar 

um caminho reacionário. 

Contudo, diante do avanço de uma agenda profundamente retrógrada – 

mais do que evidenciado no voto da Câmara dos Deputados em favor do 

impeachment –, que põe em questão importantíssimas conquistas 

democráticas e sociais obtidas na luta contra a ditadura militar, e 

consagradas na Constituição de 1988, somos favoráveis também à 

construção de uma larga frente política em defesa dessas conquistas. 

Essa frente deve congregar todos os democratas que, independente da 

origem partidária e ideológica, e do fato de terem ou não apoiado os 

governos do PT, já confluíram na luta contra o impeachment, e cuja 

ampliação será decisiva para promover um movimento ainda mais 

massivo e de forte lastro na opinião pública. Simultaneamente à 

renovação da esquerda, a consolidação desse campo numa frente 

democrática orgânica é a principal tarefa a realizar na quadra histórica 

que ingressamos. 

  

A equipe da revista Fevereiro 

(Abril de 2016) 
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Tarso GENRO 

O pecado que pagamos 
 

 
 

ilustração: Rafael MORALEZ 

 

Mais além do que desgaste que o Partido dos Trabalhadores vem sofrendo 

na crista das investigações sobre a corrupção no Estado brasileiro, outras 

e decisivas causas vêm influenciando o cenário político de “fim de ciclo” e 

marcando o cotidiano da política nacional. Explico-me: a possibilidade de 

colocar o PT e o Lula como responsáveis pela corrupção no Estado 

brasileiro só ocorreu porque, de uma parte, o PT adotou formas de 

financiamento de sua atividade política e eleitoral que foram “naturalizadas” 

pelos partidos tradicionais ao longo da história recente e, de outra, porque 

nossos governos usufruíram de formas de governabilidade conservadora, 

que marcaram todos os governos do país, antes e  depois da 

redemocratização. As consequências desse processo foram que o PT se 

encaminhou para um processo de tradicionalização corrosiva de seu 

patrimônio ético, e a direita e o oligopólio midiático modernizaram-se 

politicamente, assumindo uma “guerra de posição” defensora de uma ética 

pública (farisaica) de grande impacto nos setores médios – e inclusive nos 

http://revistafevereiro.com/homologa/revistas/09/ilustr/1.jpg
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setores de renda mais baixa – que ascenderam durante os dois governos 

do presidente Lula. Essa crise, no entanto, está fincada em outras épocas. 

  Hannah Arendt, em seu clássico A dignidade da política, diz que “a 

doutrinação é perigosa por nascer principalmente de uma deturpação não 

do conhecimento, mas da compreensão” e que ela “só faz promover a luta 

totalitária contra a compreensão e, em todo o caso, introduz o elemento da 

violência em todo o domínio da política”. É o que vem ocorrendo hoje no 

Brasil. Aqui se conforma uma espécie de crise pós-moderna de nossa 

tardia República de Weimar, pois, no âmbito de uma crise econômica,  ao 

centrar as notícias da grande mídia em informações sobre o PT, legais ou 

“vazadas” ilegalmente, destacando especialmente os inquéritos e 

processos contra próceres do PT (agora, principalmente, contra o 

presidente Lula), essa mídia – unida à direita mais reacionária –  faz uma 

doutrinação brutal contra a esquerda. Tal doutrinação não separa a 

responsabilidade dos indivíduos que cometeram ilegalidades da 

responsabilidade da comunidade partidário orgânica (ou mesmo a sua 

ampla base popular), ficando então fixada doutrinariamente no senso 

comum a imagem de que a democracia e a política são “sujas” e que a era 

petista inaugurou a corrupção sistêmica no país. Daí para a incitação ao 

ódio e à violência de rua é apenas um passo. E é o que começamos a 

assistir. 

  Os esquemas de corrupção política ocorreram, obviamente, em todos os 

governos depois da Constituição de 1988. Eles são um modo perverso de 

privatização do Estado e de subtração de suas funções públicas, que se 

capilarizaram em todos os partidos e que foram franqueados, muito menos 

no PT do que nos demais partidos políticos, como se vê no próprio 

“ranqueamento” das personalidades investigadas e já processadas pela 

Justiça Penal. Porém, independentemente dos abusos que estão sendo 

cometidos, e de verdadeiros nichos de “exceção” que hoje estão sendo 

constituídos, esses inquéritos e processos não podem ser tidos como uma 
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mera conspiração política contra a esquerda. Na verdade, eles carregam, 

em sua ambiguidade, a própria ambiguidade do Estado Democrático de 

Direito que, se funciona  para manter os privilégios e os “direitos” das 

classes “superiores”, carrega também um grande potencial de promoção 

de mais igualdade e neutralidade formal de suas instituições, essas que 

são grandes conquistas da modernidade democrática. Convém destacar, 

ainda, que foi nos governos de Lula que as instituições de controle do 

Estado nacional e a Polícia Federal receberam valorização política, 

pessoal, recursos e meios para iniciar um ataque  sistemático à corrupção, 

mesmo no contexto interno de um sistema político adverso a uma maior 

moralização da vida pública. 

  Deitar um olhar sobre o passado é também reconstituir a ideia do 

presente. Nos debates que travamos, não só dentro do PT, mas também 

nos mais largos espectros da esquerda, é importante perguntarmo-nos, 

hoje, se o presente, como está, seria a única possibilidade. Há duas 

questões fundamentais para a democracia social no Brasil, as quais penso 

ser o limite – neste ciclo – de nossas utopias por mais igualdade. Tais 

questões, que poderiam ser tomadas como agenda reformista forte, pela 

esquerda, não o foram no momento mais oportuno. A partir do segundo 

Governo Lula, que teve início com um capital político extraordinário, 

poderíamos ter travado uma luta de vida ou morte, em termos políticos, 

para realizar uma Reforma Política e uma Reforma Tributária. Com uma 

ampla base política no Congresso, com um apoio excepcional das classes 

populares, com um processo de inclusão massiva jamais visto no país e 

com a aprovação de uma boa parte dos setores empresariais (naquele 

momento, os mais dinâmicos da economia nacional)  o governo e os 

partidos de esquerda e centro-esquerda – ainda que minoritários no 

Congresso – poderiam ter chamado uma grande campanha popular 

reformista para, com essas duas reformas, mudar os fundamentos da 

governabilidade econômica e política da nação e redesenhar o contrato 
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político democrático da Constituição de 1988, cujos suportes já davam 

sinais de exaustão. 

 Após dezenas de consultas a especialistas acadêmicos e a quadros 

políticos de diversos partidos, desenhamos, no Ministério da Justiça – 

coordenado pelo secretário Pedro Abramoway –, a pedido do presidente 

Lula, a proposta de uma Reforma Política. Ela só foi enviada ao Congresso 

– com o apoio militante do então ministro José Múcio (à época  ministro de 

Relações Institucionais) – ao final do segundo Governo Lula. Aquela 

proposta de reforma, retomada quase que integralmente em 2014 pelo 

deputado Henrique Fontana (seu novo relator na Câmara Federal) recebeu 

uma enorme resistência na maioria do próprio PT. O Partido já havia 

adentrado aos métodos tradicionais do fazer político democrático sem se 

dar conta das armadilhas de uma institucionalidade, não propriamente feita 

para exaltar virtudes públicas, mas para facilitar negócios extraordinários e 

paralelos ao Estado de Direito. A Reforma Tributária descansava, impávida, 

no imobilismo causado pela renda das commodities, que financiava 

galhardamente o país, em uma situação que estava prenhe de armadilhas 

recessivas quando o cenário internacional viesse a mudar. 

  São esses pecados por omissão que estamos pagando, hoje, dentro de 

um sistema político que só reproduz fragmentação e fisiologismo e que 

cada vez tem menos potencial político para enfrentar  reformas tão 

importantes como essas duas, assim como o é a reforma para democratizar 

a comunicação no país, hoje conduzida por algumas famílias, que não só 

substituem os partidos na promoção das pautas políticas que interessam 

aos seus negócios, como também conduzem as contrarreformas 

recessivas em uma sociedade em que 1% da população detém quase 50% 

da renda nacional. O ciclo lulodesenvolvimentista mudou muito o país, 

mudou-o para melhor. Consagrou o presidente, na área social, como um 

dos grandes construtores de um país mais justo e mais democrático nas 

últimas décadas. Mas ele terminou. Precisamos abrir outro ciclo, em um 
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futuro próximo, para, além de formatar um novo conceito de frente e de 

coalizão governamental, pensar em uma Constituinte originária que seja 

um novo remédio salvador da democracia após a devastação neoliberal 

que vem por aí. 
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1 “Por Novas Autópsias de Dilma I”, publicado no jornal Valor Econômico, de 25 de janeiro de 2016. 

 

 

Celso Rocha de BARROS 

Sobre o “experimento 
desenvolvimentista” de Dilma 
Rousseff: Uma discussão com 
André Singer 
 

 

O filósofo Marcos Nobre tem razão em dizer que precisamos de “novas 

autópsias” do primeiro mandato de Dilma Rousseff.1 Parte importante da 

crise atual da esquerda (a maior desde a redemocratização) se explica por 

falta de bons diagnósticos. Ainda não sabemos bem como as coisas se 

deterioraram tão rápido, como o governo do PT, que até outro dia era 

acusado de ter aparelhado o Estado inteiro, e de repente se mostrou tão 

frágil; como medidas ousadas, que deveriam ter garantido o crescimento, 
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2 “Cutucando onças com varas curtas: O ensaio desenvolvimentista no primeiro mandato de Dilma Rousseff 

(2011-2014)”, in Novos Estudos Cebrap, nº 102, julho de 2015. 

fizeram o país crescer menos do que antes. A falta de respostas faz o ajuste 

do segundo mandato de Rousseff parecer inexplicável.  

Sem uma orientação clara, os militantes de esquerda correm para o 

que lhes é familiar, e discutem “viradas à esquerda” que têm uma conexão 

muito tênue com qualquer avaliação realista dos problemas atuais. 

No que se segue, procuraremos contribuir para a discussão dentro 

da esquerda sobre os problemas do primeiro mandato Rousseff. Desde já, 

adiantamos que esse é um texto corretivo: enfatiza alguns aspectos que 

são negligenciados na maioria das análises correntes, e trata com menos 

vagar de outros já exaustivamente explorados. Ele deve ser lido juntamente 

com aqueles com os quais ele dialoga. 

Nosso ponto de partida é o texto recente de André Singer sobre o 

“experimento desenvolvimentista”, publicado na revista Novos Estudos 

Cebrap, de julho de 2015.2 O texto de Singer foi escolhido por sua grande 

repercussão nos círculos progressistas, e porque seu autor formulou a 

interpretação “canônica” do Lulismo (à qual subscrevo). Argumentaremos 

que a análise de Singer deixa de fora aspectos importantes, cuja 

incorporação pode justificar interpretações muito diferentes da sua. 

A premissa fundamental de nossa análise é que a crise de 2008 foi 

o começo do fim das condições internacionais que tornaram o compromisso 

social lulista viável. Era claro que a economia brasileira precisaria passar 

por mudanças sérias, sob pena de voltar aos baixíssimos níveis de 

crescimento das décadas de 1980 e 1990. Nesse sentido, o “experimento 

desenvolvimentista” respondeu a uma dificuldade real: não parecia muito 

promissor simplesmente “voltar ao normal” dos anos 1990.  
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É possível que houvesse mais de um ajuste possível para a 

economia brasileira. Pelo menos dois foram explicitamente propostos, um 

ortodoxo, outro heterodoxo. Entretanto, ambos implicariam sacrifícios de 

curto prazo para a base social lulista: os trabalhadores organizados e os 

pobres desorganizados. Se o ajuste fosse tentado em um momento de 

força da esquerda (o que não é o caso hoje), talvez fosse possível dividir a 

conta com a elite econômica. Mas isso, por sua vez, implicaria o 

rompimento do compromisso lulista. 

O governo Dilma não conseguiu propor esses sacrifícios. A escolha 

do experimento desenvolvimentista foi uma tentativa de adiá-los, fosse até 

uma nova recuperação da economia mundial, fosse até a eleição de 2014. 

Tratou-se, portanto, de uma tentativa de preservar o consenso lulista, não 

de rompê-lo. As políticas sociais que garantiam o apoio dos mais pobres 

foram não só preservadas mas também, em muitos casos, tiveram sua 

implementação acelerada. Os aumentos salariais continuaram, e incentivos 

econômicos foram concedidos à indústria como forma de evitar demissões 

no setor organizado. Houve sim, conflitos, como a “batalha do spread” 

descrita por Singer e a tentativa fracassada de mudar as regras das 

concessões (que certamente atrasou investimentos que hoje nos fazem 

falta).  Mas grande parte dos estímulos estatais consistiu em isenções 

tributárias e crédito subsidiado, provavelmente a forma de intervenção 

estatal com menor potencial conflitivo. 

Finalmente, argumentamos que rigidez ideológica e fraqueza 

política contribuíram para a resistência a fazer o ajuste. E sugerimos uma 

linha de ação para os progressistas brasileiros diante da crise que, tal como 

parte da análise de Singer, se baseia em uma analogia histórica com a crise 

do começo dos anos 1960. 
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* 

 

O trabalho de Singer foi o primeiro esforço sistemático de 

reinterpretação do primeiro governo Dilma dentro da discussão da 

esquerda brasileira. Evidentemente surpreso pela virada ortodoxa do 

segundo mandato, Singer buscou entender o que pode ter levado um 

governo de esquerda recém-reeleito a abandonar o que chamou de 

“experimento desenvolvimentista”, mais frequentemente chamado de “nova 

matriz econômica”, pela ortodoxia econômica.   

O artigo de Singer faz duas coisas. Em primeiro lugar, descreve o 

“experimento desenvolvimentista” em termos bastante favoráveis. A luta 

para baixar os juros (tanto a Selic quanto o spread bancário), a briga com 

o setor elétrico, a mudança nas regras das concessões, a oferta de crédito 

pelos bancos públicos, tudo isso é descrito como uma ofensiva política 

consciente que tenta reorganizar a economia brasileira de acordo com 

outro modelo, em que o Estado tem um papel muito mais ativo e 

industrialização e redistribuição de renda são os dois principais objetivos. 

Em segundo lugar, Singer argumenta que o conjunto das “cutucadas 

na onça com vara curta”, os diversos conflitos com setores do 

empresariado (bancos, setor elétrico, interessados em participar das 

concessões, etc.) levou a uma mobilização da burguesia brasileira contra o 

experimento desenvolvimentista. A principal evidência dessa mobilização 

seria a elevação do tom das críticas ao governo nos meios de comunicação.  

Essa resistência empresarial é o que Singer quer explicar. Em tese, 

o experimento desenvolvimentista teria como base de apoio uma “aliança 

produtivista” de sindicatos e empresários, que opor-se-ia à aliança de 

setores da classe média com o capital financeiro. Ora, o empresariado 
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abandonou Dilma muito rápido, e hoje infla patos pela rua garantindo que 

não vai pagar pelos subsídios que recebeu. O pato da FIESP é o único 

“espírito animal” que o experimento desenvolvimentista conseguiu 

despertar. Por que os empresários não apoiaram a nova matriz até o fim? 

Para Singer, a multiplicidade de frentes de luta abertas pelo governo 

unificou a resistência conservadora. Utilizando um raciocínio de Fernando 

Henrique Cardoso para explicar o apoio dos empresários brasileiros a 

1964, Singer conclui que, diante da ameaça do fortalecimento da aliança 

de esquerda, o empresariado prefere contrariar seu interesse imediato (o 

desenvolvimentismo) para não se ver fraco diante dos pobres mais à frente, 

quando o setor estatal tiver se tornado mais forte e as classes populares já 

demonstrem maior poder de mobilização.   

Finalmente, Singer lamenta a falta de mobilização correspondente 

do outro lado, envolvendo movimentos sociais organizados e os pobres, 

em defesa do experimento. Isto é, para Singer, o governo não poderia ter 

embarcado em uma iniciativa tão ousada sem mobilizar forças populares 

que lhe oferecessem apoio quando a reação empresarial chegasse.  

Sob forte ofensiva conservadora e sem uma contrapartida de 

mobilização popular, o experimento populista chegaria ao fim com a 

decisão do Banco Central de aumentar a taxa de juros em maio de 2013.  

 

* 

 

O maior problema da narrativa de Singer é que os resultados do 

experimento não aparecem na história conforme vão ocorrendo. De fato, o 

experimento desenvolvimentista começa a ser desmontado de forma algo 
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3 “Turkey Misses Inflation Target for Third Year Running” in <www.bloomberg.com/news/articles/2014-

01-03/inflation-at-7-4-sees-turkey-miss-target-for-third-year-running>. 

 

 

caótica em 2013, mas não é difícil lembrar por quê: o crescimento de 2012, 

ano em que, segundo Singer, o experimento atingia seu auge, foi de 

ridículos 1%, muito abaixo do período paloccista. E mais: esse crescimento 

ridículo foi acompanhado de inflação crescente.  

É possível, portanto, explicar o aumento dos juros de 2013 apenas 

nos termos do mandato legal  do Banco Central de combater a inflação. 

Mas podemos especular que, se o crescimento tivesse sido maior, o 

governo talvez tivesse deixado o combate à inflação em segundo plano por 

um período mais ou menos longo. Foi o que aconteceu na Turquia de 

Edorgan3 no pós-2008, por exemplo. Isso provavelmente teria forçado 

Dilma a substituir o presidente do Banco Central, mas isso poderia ter sido 

feito. Certamente haveria quem defendesse essa ideia. 

Mas, com crescimento de 1%, como o governo poderia vender para 

a sociedade a ideia de que o experimento justificaria preços maiores por 

um período longo? Não é impossível convencer a população de que um 

pouco mais de inflação valeria a pena se fosse condição para dobrar a taxa 

de crescimento. Mas, para cortá-la pela metade, como aconteceu em 

2012? Não seria fácil. 

Seria possível imaginar os movimentos sociais, dez vezes mais 

poderosos do que então, indo às ruas defender que os trabalhadores 

tivessem perdas salariais com a inflação em troca de um crescimento 

menor do que o até então obtido com inflação baixa? O MST conseguiria 
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4“Brincadeira da desoneração se mostrou extremamente Cara, diz Levy” in 

<g1.globo.com/economia/noticia/2015/02/brincadeira-da-desoneracao-se-mostrou-extremamente-cara-

diz-levy.html>. 

vender isso a seus assentados? A CUT conseguiria vender isso a seus 

filiados? Não parece provável. 

Isto é, a nova matriz econômica começou a ser desmontada em 

2013 porque em 2012 ela deu errado. Novas autópsias ainda são 

necessárias para saber por que deu tão errado. Houve erros de 

implementação? O excesso de intervencionismo diminuiu a confiança para 

investir? Não fazia sentido incentivar a demanda em uma situação de pleno 

emprego? Os aumentos salariais foram excessivos? Os erros do 

experimento agravaram problemas estruturais de longo prazo da economia 

brasileira? Qual foi o peso da crise mundial? Ainda precisamos de mais 

estudos rigorosos sobre todas essas questões. 

O que é indiscutível é que o experimento fracassou. 

E vale notar que o desmonte da estratégia foi muito lento, uma vez 

que a sequência Protestos de 2013/Eleições de 2014 dificultavam a adoção 

de medidas impopulares. Na verdade, diversas medidas da matriz se 

aceleraram em 2014 (como as isenções fiscais), e parecem muito mais uma 

tentativa desesperada de adiar o ajuste do que uma transição a um novo 

modelo de desenvolvimento. E as isenções foram caríssimas: custaram 

cerca de 25 bilhões por ano.4 

Foi esse fracasso que justificou a virada ortodoxa: o experimento 

desenvolvimentista esgotou completamente o Estado brasileiro, 

financeiramente e em sua legitimidade como indutor do desenvolvimento. 

Isso é claro nos dias de hoje: qualquer coisa que Nelson Barbosa faça que 

não seja cortar gastos é vista como imediato retorno aos desequilíbrios da 

nova matriz.  Uma boa ideia que os progressistas podem começar a 
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5 Em 6 de abril de 2014, por exemplo, Joe Leahy escreveu no Financial Times: “Most economists believe 

Ms Rousseff’s government began to stumble in 2012 after the start of the eurozone crisis. With the global 

economy still weak and the US Federal Reserve still pumping liquidity via its quantitative easing 

implementar para evitar esse tipo de ofensiva ideológica é não lhe dar 

razão, e isso a esquerda brasileira fez com entusiasmo durante os anos do 

experimento desenvolvimentista.  

 

* 

  

 Como bem lembra Singer, o governo Dilma começou 

ortodoxo (Palocci, lembremos, era o chefe da Casa Civil nos primeiros 

meses do governo). Foi a crise do Euro (e, podemos especular, a demissão 

de Palocci) que deu origem aos primeiros movimentos do “experimento 

desenvolvimentista”.  

 Nesse ponto Singer argumenta que: 

 

“a exemplo do que havia feito em 2008, o governo 

brasileiro procura sustentar o ritmo de crescimento 

local. Foi aí que se abriu a oportunidade de colocar 

em prática a nova matriz, que vinha sendo preparada 

desde a substituição de Henrique Meirelles por 

Alexandre Tombini” (p. 47). 

 

De fato, há certo consenso de que a crise do Euro dá ensejo ao 

nascimento do experimento desenvolvimentista.5 Mas aqui ficam 
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programme, the government began a campaign to reduce interest rates to what were for Brazil 

unprecedented lows”. (In: <www.ft.com/cms/s/0/d93e8cac-bbdb-11e3-84f1-

00144feabdc0.html#ixzz41mObacLq>). 

misturadas duas coisas que, de fato, se misturaram na prática, mas são 

muito diferentes.  

Uma coisa é fazer política anticíclica, ou anticrise (mais sobre essa 

distinção abaixo): o governo joga dinheiro na economia, abaixa-se os juros, 

e espera-se que a economia volte a funcionar; quando isso acontecer, 

retiram-se os estímulos, e deixa-se que a economia ande com suas 

próprias pernas, enquanto o Estado reorganiza suas contas.   

Outra coisa é implantar um outro modelo de desenvolvimento, 

reorganizar a maneira como a economia funciona no médio e longo prazo. 

Isso implica criar padrões institucionais que, ao menos em princípio, devem 

durar décadas. A transição para outro modelo pode começar durante uma 

crise, mas não depende dela, e supõe-se que o modelo vai continuar 

funcionando quando a crise passar. Aqui as questões são o papel do 

Estado, o  financiamento de longo prazo da economia, níveis de poupança, 

tamanho do esforço educacional, o perfil do gasto social, etc. A referência 

para reflexões desse tipo costuma ser a experiência dos países asiáticos 

que conseguiram se tornar desenvolvidos, como a Coreia do Sul. 

A maior parte das análises do primeiro governo Dilma, tanto a de 

Singer quanto as que identificam no experimento a causa principal dos 

problemas que o Brasil enfrenta hoje, enfatizam o esforço consciente do 

governo para transformar nosso modelo de crescimento. O primeiro plano 

dessas análises é ocupado pelas ideias e pelas visões de longo prazo. Não 

subestimamos a importância dessa dimensão. Há certamente algo de 

predisposição ideológica na tentativa de regular mais as concessões, ou 

nas tentativas de mudar a regulação do setor elétrico, ou nos diversos 

esforços de “microgerenciamento”. Certamente houve uma tentativa de 
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6 Cf. <economia.estadao.com.br/blogs/fernando-dantas/rogoff-problema-e-dos-emergentes>. 

apresentar a mudança nos juros como uma “mudança de paradigma” (ou 

de “matriz”).  

Entretanto, enfatizaremos aqui o outro aspecto, que acreditamos ser 

ao menos tão importante quanto o primeiro: o quanto as medidas do 

primeiro governo Dilma foram uma tentativa de conter a desaceleração pós-

2008 sem fazer os ajustes necessários na economia brasileira.  

 

* 

Muitas das políticas do experimento desenvolvimentista fazem mais 

sentido como políticas anticrise do que como implementação de um novo 

modelo de desenvolvimento. A queda de juros, que ocupa um lugar central 

na argumentação de Singer, por exemplo, foi iniciada como resposta à crise 

do Euro; a política de conter a valorização do real certamente foi 

influenciada pela política do Federal Reserve americano que causou uma 

desvalorização global do dólar (atualmente em fase de reversão). As 

isenções fiscais muitas vezes foram feitas para evitar demissões na 

indústria, mais do que para redirecioná-las de que forma fosse. Muitas da 

isenções e subsídios parecem ter sido mais respostas à desaceleração do 

crescimento do que um plano de longo prazo. 

Mas qual era o sentido de fazer política anticíclica durante esse 

tempo todo? Em entrevista recente ao jornalista Fernando Dantas,6 o 

economista Kenneth Rogoff fez um diagnóstico que talvez ilumine o 

problema: segundo ele, o Brasil tratou a queda dos preços das commodities 

após a crise de 2008 como cíclica, mas ela era permanente.  



Revista Fevereiro 

POLÍTICA  TEORIA  CULTURA                                                   ISSN 2236-2037 

32 

www.revistafevereiro.com 

                                            

7 Cf. <www.theguardian.com/business/economics-blog/2015/oct/19/chinese-economic-slowdown-or-

slow-  rebalancing>. 

Os anos 2000 foram, sob muitos aspectos, uma era de ouro, da 

mesma forma que os trinta gloriosos europeus, mas para muito mais gente, 

e gente muito mais pobre. O crescimento da China puxou a economia 

mundial para cima e foi especialmente salutar para os países mais pobres.  

A inserção do Brasil nesse equilíbrio internacional foi como vendedor 

de matérias-primas para os chineses. Não foi só isso que aconteceu na 

economia brasileira nesses anos todos, bem entendido. Houve boas 

políticas dos governos petistas, e efeitos de boas políticas dos governos 

tucanos anteriores. Mas é difícil negar que muito da prosperidade que 

chegou ao Brasil (embora não necessariamente a distribuição de seus 

frutos para os brasileiros mais pobres) deveu-se ao crescimento chinês e 

seus efeitos sobre a economia mundial. 

O modelo chinês foi um sintoma da globalização: era totalmente 

voltado para o exterior, absorvia enorme volume de investimento 

estrangeiro, e se tornou o chão de fábrica das empresas multinacionais 

com sede no primeiro mundo. Com a crise global de 2008, os chineses 

fizeram sua própria nova matriz econômica, tentando redirecionar a 

economia para o mercado interno. Isso era dificílimo, e, no momento em 

que a desaceleração chinesa é evidente, não está claro que tenha sido um 

sucesso.7 É possível que a China escape de um desastre ou da “armadilha 

da renda média” em que o Brasil se encontra. Mas está claro que ela deve 

passar a ter índices de crescimento “normais”, muito diferentes dos 

extraordinários índices de dois dígitos que teve por vários anos. 

Isto é, não parece que o que aconteceu no mundo nos anos 2000 

tenha sido um “ciclo”, ao menos no sentido relevante para a política 
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8 É possível que a transição atual seja um momento de algum ciclo longo da história capitalista, mas 

ninguém até agora inventou uma política anticíclica para ciclos de Kondatieff ou coisas do gênero.  

9 Martin Wolf. As transições e os choques: o que aprendemos – e o que ainda temos que aprender – com a 

crise financeira. São Paulo, Companhia das Letras, 2015. 

econômica.8 Não é impossível que outra força qualquer acelere a economia 

global, mas não há porque supor que a China, por exemplo, voltará a fazê-

lo com a mesma intensidade. É verdade que os Estados Unidos têm dado 

sinais de recuperação econômica bastante razoável, mas o debate 

americano é justamente sobre o quanto o país pode continuar se 

recuperando se o resto do mundo (Europa e emergentes) continuar 

desacelerando. E ninguém acredita que os Estados Unidos passarão a 

crescer como a China crescia. 

Isto é, talvez seja melhor, ao descrever os desenvolvimentos 

recentes, usar “choques” e “transições”, como propõe Martin Wolf,9 ao 

invés de ciclos. A ascensão chinesa foi uma transição, a crise de 2008 foi 

um choque (e a bem-sucedida política brasileira de 2008-10 poderia ser 

descrita então como antichoque).  

 Se isso for verdade, fica claro que a manutenção das políticas 

anti-crise até o fim do primeiro mandato de Dilma foi um problema. As 

isenções fiscais e os estímulos ao crédito foram feitos esperando que 

recuperação? A partir de certo ponto, elas claramente começaram a rodar 

no vazio. É sempre fácil falar com a vantagem do retrospecto, mas hoje 

está claro que essas políticas deveriam ter sido desmontadas 

progressivamente após seu sucesso inicial (inegável) em 2008-2010.  

 Além disso, o país deveria ter revisto suas expectativas e 

rediscutido o problema do crescimento brasileiro, que é baixo desde antes 

ainda da redemocratização (descontado o período de prosperidade global 

dos anos Lula). Mas é provável que fazê-lo implicasse sacrifícios que o PT, 
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10 Cf. o artigo de Samuel Pessoa em <www1.folha.uol.com.br/colunas/samuelpessoa/2014/05/1456135-

determinantes-do-crescimento.shtml>. 

11 Ver por exemplo, o influente manifesto liberal “O ajuste inevitável”, de Mansueto Almeida, Marcos 

Lisboa e Samuel Pessoa, disponível em <mansueto.files.wordpress.com/2015/07/o-ajuste-inevitc3a1vel-

vf_2.pdf>. 

por sua natureza e por sua inserção no sistema político brasileiro, não 

estivesse capacitado a fazer. 

 

* 

  

Uma interpretação alternativa à de Singer é que o experimento 

desenvolvimentista, longe de ser uma ruptura, foi uma tentativa de 

preservar o compromisso lulista a qualquer preço em um contexto muito 

mais hostil. 

 O ajuste poderia ser de vários tipos. É difícil que não passassem 

por contenção do gasto público, mas diferentes reformadores teriam 

prioridades diferentes. Neste texto seremos agnósticos sobre as 

alternativas, e deixaremos o debate para os economistas. Isso não importa 

para o argumento, pois, no que nos interessa, ortodoxos e um grupo 

importante de heterodoxos estão de acordo. 

Reformadores liberais procurariam retomar a agenda do período que 

Samuel Pessoa descreveu como “Era Malocci” (Malan + Palocci).10 Se um 

presidente liberal tivesse vencido em 2010 e se empenhado na 

reorganização da economia brasileira, veríamos maior abertura comercial, 

mudanças na legislação trabalhista, desburocratização, revisão de 

vinculações orçamentárias.11 É possível imaginar que essa agenda 
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12 Cf. entrevista ao jornalista Fernando Dantas em <economia.estadao.com.br/blogs/fernando-

dantas/heterodoxo-contra-heterodoxo>. 

aumentasse a produtividade brasileira e facilitasse a retomada de níveis de 

crescimento razoáveis.  

Mas é provável que o custo social desse programa fosse 

significativo: mesmo admitindo que a renda dos mais pobres subisse, 

também seria mais fácil demiti-los, e os pobres brasileiros não receberam 

uma educação que lhes permita sempre sonhar com novos empregos 

melhores. Há uma chance razoável de que a perda de um emprego estável 

seja seguida de um emprego mais precário. É certamente possível 

aumentar a eficiência do gasto social, mas é difícil que houvesse dinheiro 

para uma grande expansão das políticas de combate à desigualdade. 

Talvez, após vários anos, tudo isso valesse a pena: mas o custo inicial seria 

alto. 

Por sua vez, se um governo desenvolvimentista não petista 

vencesse em 2010 (esse é um cenário bem mais plausível; José Serra se 

aproxima desse perfil), faria várias coisas que Dilma fez, e talvez fizesse 

mais em áreas como o câmbio. Mas lhe seria muito mais fácil desmontar 

as políticas anticrise, porque os pobres e trabalhadores organizados não 

seriam a base de seu eleitorado.  

Nesse caso, talvez algumas coisas tivessem funcionado melhor. O 

economista heterodoxo José Luis Oreiro,12 por exemplo, critica o governo 

Dilma pelos sucessivos aumentos de salário acima da produtividade. Se os 

salários não tivessem subido, talvez fosse mais barato investir, e pelo 

menos alguns estímulos governamentais poderiam ter dado certo. Oreiro 

também defende uma desvalorização cambial substancial e maior 
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13  Cf. entrevista ao jornalista Fernando Dantas em <economia.estadao.com.br/blogs/fernando-

dantas/novo-round-no-debate-economico/>. 

contenção dos gastos públicos, inteiramente consciente dos sacrifícios que 

isso traria para a população.13 

Isto é, fosse por salários mais baixos, fosse por moeda mais fraca, 

fosse pela redução de gastos, a conta do ajuste chegaria nos mais pobres. 

Novamente: talvez isso tudo começasse a valer a pena depois de alguns 

anos. Mas, no curto prazo, teríamos anos difíceis.  

Fosse como fosse, o ajuste bateria forte na base social do lulismo, 

tanto nos excluídos quanto nos trabalhadores organizados. É verdade que, 

se o ajuste tivesse sido feito quando o governo de Dilma era extremanente 

popular (chegou a ter mais de 60% de aprovação), teria sido muito mais 

fácil dar-lhe uma cara de esquerda, resolvendo parte do problema com 

impostos mais progressivos. Mas isso, por sua vez, romperia o 

compromisso lulista na outra ponta, acirrando os ânimos dentro da elite.  

Portanto, a ideia (que parece implícita na construção da “aliança 

produtivista” de Singer) de que teria sido possível formar um grande projeto 

social que só trouxesse prejuízo ao setor financeiro era quase que 

certamente errada. No contexto pós-crise de 2008, era provavelmente 

impossível fazer qualquer ajuste que não trouxesse sacrifícios inclusive aos 

setores populares que formam o núcleo duro do projeto político da 

esquerda. Um novo período de expansão eventualmente viria, e talvez 

desse início a um ciclo bastante positivo, mas exigiria uma transição (fosse 

a ortodoxa, fosse a heterodoxa) que seria difícil. 

  

* 
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Argumentamos acima que a resistência do governo Dilma a 

reestruturar o pacto lulista se explica pela dificuldade de impor sacrifícios à 

base popular do lulismo. Mas porque isso era tão difícil? O próprio Lula 

havia feito uma ajuste muito grande nos primeiros anos de seu governo. 

A primeira dificuldade  era a gestão de expectativas. A recuperação 

do Brasil na crise de 2008 foi realmente impressionante. E antes da crise 

houve o auge do Lulismo. A visão geral era que o Brasil estava na 

ascendente. Essas expectativas, que hoje sabemos terem sido irreais, 

provavelmente estão por trás dos protestos de 2013. Hoje parece incrível, 

mas faz só dois anos e meio que discutimos a sério aumentar as 

vinculações orçamentárias e oferecer ônibus de graça.  

A segunda dificuldade era justamente a instrumentalização política 

do discurso da “nova matriz econômica”. Ao embrulhar as medidas anticrise 

como um programa de longo prazo, o governo dificultou muito abandonar 

o que estava dando errado. O framing das diversas políticas como 

expressão de um programa político consistente fez com que qualquer recuo 

parecesse uma derrota ou, como se vê em algumas análises atuais dentro 

da esquerda, uma traição. 

Além disso, como é absolutamente evidente no debate atual, a 

esquerda brasileira não parece dispor dos instrumentos intelectuais para 

lidar com a necessidade de reorganização periódica das contas públicas. A 

associação, profundamente equivocada, do equilíbrio fiscal com a agenda 

liberal facilitou a passagem a políticas de gastos excessivos quando o 

liberalismo entrou em crise depois de 2008.  

E, finalmente, o ajuste teria dado início a uma debandada dos 

aliados, uma versão amenizada da corrida desesperada que vimos em 

2015. A imensa maioria dos aliados do PT no sistema político brasileiro têm 

pouca ou nenhuma identificação com as ideias do partido. A aliança se 

justifica pelo acesso ao Estado (seja lá como for). O ajuste diminuiria muito 
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14 Cf. Figueiredo, Argelina Cheibub. Democracia ou reformas? Alternativas democráticas à crise política 

1961-1964 . São Paulo, Paz e Terra, 1993, Capítulo 3. 

a chance do PT vencer em 2014, o que teria efeito corrosivo sobre a 

lealdade de seus aliados. E, é claro, um ajuste fiscal geraria menos rendas 

a serem apropriadas pela base aliada. 

Desta forma, a combinação de rigidez ideológica com fraqueza 

política provavelmente atrasou o ajuste. E hoje vemos que o adiamento do 

ajuste agravou imensamente ambos os problemas. A base política se 

desintegrou e a esquerda se isola cada vez mais em argumentos que só 

fazem sentido para quem já concorda com ela desde sempre.  

Nada disso justifica não termos feito o ajuste quando a esquerda se 

encontrava em uma posição de força. Mas é preciso reconhecer que nunca 

teria sido fácil. E, sobretudo, é preciso reconhecer que devemos fazer o 

ajuste agora. 

 

* 

  

Singer termina seu texto remetendo o leitor ao debate ocorrido na 

esquerda sobre o golpe de 1964. Na mesma linha, proponho outra 

analogia: a esquerda precisa de um novo Plano Trienal, como o proposto 

por Celso Furtado durante o governo Jango. 

O plano Furtado combinava medidas ortodoxas de contenção fiscal 

e medidas que visavam a redistribuição de renda. Tentava, enfim, articular 

um compromisso que garantisse que a democracia brasileira ganhasse 

estabilidade para atravessar a crise do período populista. A implementação 

do plano foi travada pela polarização política da época, inclusive pela 

esquerda.14 

Dessa vez, precisamos fazer melhor. A saúde fiscal do Estado 

Brasileiro precisa ser recuperada, não só com a reversão das políticas do 

experimento desenvolvimentista (que, repetimos, não gerou crescimento 

nenhum), mas também com o desarme de mecanismos que vêm fazendo 
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com que os gastos sociais cresçam sempre mais que o país. Sim, quem 

notou esse problema primeiro foram os liberais. Isso não quer dizer que 

seus números estejam errados. 

E, ao mesmo tempo, devemos redirecionar a esquerda brasileira 

para um programa de fato redistributivista. Não estou pedindo que ninguém 

abandone sua concepção sobre como deve ser o desenvolvimento 

brasileiro. Mas a esquerda deve ser muito mais agnóstica sobre o fato de 

que políticas públicas levarão ao crescimento. Em nenhuma hipótese é 

admissível que a tomada de partido nas brigas de departamento de 

economia seja considerada indispensável para o pertencimento entre os 

progressistas.  

E, finalmente, o foco deve passar de baixar os juros para aumentar 

a progressividade do Estado brasileiro, tanto na taxação quanto no gasto. 

Vivemos em um dos países mais desiguais do mundo. Mesmo se a 

esquerda abandonar algumas de suas premissas sobre política econômica, 

a chance de que fique sem nada de útil para fazer é zero.  
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A história é sempre interpretada a partir dos 

conflitos do presente. Face à profundidade da crise 

atual – que paralisa a economia, fragmenta a 

política e esgarça o tecido social –, é comum, nas 

esquerdas, a manifestação de duas visões opostas 

sobre o que os últimos 13 anos representaram para 

a economia e para a estrutura social brasileiras, 

especialmente no que diz respeito à redução das 

desigualdades. De um lado, há aqueles que 

argumentam que a euforia não passou de uma 

miragem e que a situação atual está apenas trazendo à tona a fragilidade do 

projeto implementado. Do outro lado, afirma-se que o que se verificou foi uma 

profunda transformação cuja radicalidade é comprovada pela força da reação 

conservadora verde e amarela que foi desencadeada.   

Tal polarização serve de pano de fundo para as disputas táticas acerca 

da conjuntura, mas contribuem muito pouco para a reflexão estratégica. Não 

obstante a urgência conjuntural, as esquerdas não podem se furtar a uma 

discussão mais profunda que oriente a reconstrução de um campo político para 

um próximo ciclo que há de vir. Essa reflexão precisa superar as visões opostas 

mencionadas e questionar a real natureza das conquistas, dos limites e das 

contradições do projeto implementado nos últimos 13 anos. 

 

Fernando RUGITSKY 

Milagre, miragem, antimilagre: A economia 
política dos governos Lula e as raízes da 
crise atual 
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O antimilagre (2004-2010)15 

 

Qualquer governo que se pretenda de esquerda em um país como o Brasil 

tem que colocar o combate às desigualdades, em suas múltiplas dimensões, 

entre seus principais objetivos. Sem dúvida, os últimos 13 anos viram esforços 

importantes na redução das desigualdades raciais, regionais e de acesso ao 

ensino superior. No entanto, o foco aqui recairá sobre a desigualdade de renda 

que, embora parcial, ilumina a economia política do período. 

Até 2014, o debate sobre a desigualdade de renda no Brasil recorria 

majoritariamente aos dados das pesquisas nacionais por amostra de domicílio 

(as PNADs), que serviam de base para o cálculo dos índices de Gini e de outros 

indicadores. Tais dados indicavam uma queda substantiva da desigualdade.16 O 

índice de Gini, por exemplo, que permanece estável durante a maior parte dos 

governos FHC, cai de 0,572 para 0,543, entre 2004 e 2009, e atinge 0,518 em 

2014. Um indicador mais transparente, a razão entre a renda média domiciliar 

per capita dos 10% mais ricos e a dos 40% mais pobres, aponta na mesma 

direção. Em 2004, os mais ricos ganhavam quase 20 vezes mais do que os mais 

pobres. Em 2009, a diferença era um pouco menor do que 17 vezes e, em 2014, 

ela havia se reduzido para pouco mais de 14 vezes. 

A disponibilização inédita de dados tributários em 2014 revelou, contudo, 

o que há muito se suspeitava: que a desigualdade efetiva é muito maior do que 

                                            

15 Sugere-se datar o antimilagre a partir de 2004, ao invés de 2003, porque o primeiro ano do governo Lula 

foi marcado por um forte ajuste contracionista; a dinâmica do crescimento econômico com redução de 

desigualdade salarial só se inicia no ano seguinte. 

16 Ver, por exemplo, Barros et al. (2010). 
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se supunha, uma vez que os dados das PNADs captam muito imperfeitamente 

as rendas dos mais ricos. A conclusão, provisória, desses estudos recentes, é 

que a desigualdade não caiu, pelo menos desde 2006, uma vez que o percentual 

da renda apropriado pelos mais ricos é grande e permaneceu estável no 

período.17 Ainda que tenha havido uma inegável redistribuição de renda na base 

da sociedade, a estabilidade da renda dos mais ricos prevalece quando se 

calculam índices sintéticos como o Gini. Em outras palavras, observou-se uma 

importante redução da disparidade salarial, mas não se enfrentou o determinante 

principal da desigualdade no Brasil, qual seja, a concentração de riqueza e das 

rendas de propriedade. 

Seria de toda forma surpreendente se houvesse ocorrido uma redução 

substancial da desigualdade sem que se alterasse o regressivo sistema tributário 

brasileiro e que se enfrentasse o problema das elevadas taxas de juros.18 De 

qualquer forma, a redução efetiva e importante da disparidade salarial resta a 

ser explicada. Há pelo menos duas abordagens disponíveis. 

A primeira foca-se essencialmente nas políticas públicas implementadas 

e busca medir seus efeitos sobre a desigualdade. Segundo os estudos 

realizados sob esse ponto de vista, programas de transferência como o Bolsa 

Família desempenharam um papel notável, mas a maior parte da queda da 

desigualdade é explicada pela política de valorização do salário mínimo, por 

meio de seus impactos no mercado de trabalho e nas aposentadorias e 

pensões.19  

A segunda abordagem, elaborada na hipótese abaixo, não ignora a 

importância dessas políticas, mas pretende dar um passo adicional, analisando 

o impacto da própria queda da desigualdade salarial na dinâmica econômica e, 

                                            

17 Tais dados são analisados em Medeiros et al. (2015) e Gobetti e Orair (2015). 

18 Sobre o sistema tributário, ver Higgins e Pereira (2013) e Silveira et al. (2013). 

19 Barros et al. (2010). 
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simultaneamente, o impacto da dinâmica econômica na desigualdade. Um dos 

resultados possíveis dessa análise é a identificação do que se pode chamar de 

“causação circular e cumulativa”.20 

Concretamente, o argumento indica que a redução da desigualdade 

salarial, inicialmente promovida pelas políticas implementadas, expandiu o 

consumo e estimulou o investimento, acelerando o crescimento econômico. A 

mediação crucial, então, é a dimensão setorial do consumo e do investimento. 

Ao expandir a renda da base da sociedade, deslocou-se um percentual maior do 

consumo para mercadorias e serviços intensivos em trabalho menos qualificado. 

Esse deslocamento, por sua vez, aumentou a demanda por trabalhadores 

menos qualificados, pressionando para cima seus salários, que se aproximaram 

dos salários dos trabalhadores qualificados. Segundo dados da PNAD, em 2004, 

o salário médio era 2,53 vezes maior do que o salário mínimo e, em 2009, tal 

diferença reduz-se para 2,14. A dinâmica setorial reforça, assim, a compressão 

da disparidade salarial que, por sua vez, acelera ainda mais o crescimento e o 

deslocamento setorial em um processo cumulativo. 

Entre 2003 e 2010, o número de trabalhadores empregados no Brasil 

subiu de cerca de 83 para cerca de 98 milhões de pessoas. Três setores 

responsáveis pela expansão de vagas de trabalho (a produção de alimentos e 

bebidas, o comércio e a construção civil) passaram de um total de 41% para 

44%, e essa expansão parece ser explicada principalmente pelo aumento do 

consumo dos grupos mais pobres. Tais setores apresentam uma produtividade 

média do trabalho abaixo da produtividade média da economia como um todo, 

confirmando o fato de que são intensivos em trabalho menos qualificado. E ainda 

mais notável, com exceção do comércio, é o fato de que permaneceu 

                                            

20 A expressão é de Gunnar Myrdal. O fundamento teórico dessa abordagem é discutido com mais detalhes 

em Rugitsky (2016). Um panorama das relações entre crescimento econômico e distribuição de renda no 

Brasil, nos últimos 13 anos, pode ser encontrado em Carvalho e Rugitsky (2015). 
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praticamente estável a razão entre a produtividade média dos outros dois 

setores, e a produtividade média agregada declinou entre 2003 e 2010. 

Um processo semelhante, mas com sinal invertido, caracterizou o milagre 

econômico brasileiro entre o final dos anos 1960 e começo dos anos 1970.21 

Naquela ocasião, o crescimento econômico concentrou-se, nos setores 

intensivos, em trabalho qualificado, aumentando a disparidade salarial que vinha 

sendo garantida pela violenta repressão sindical. Esse aumento da desigualdade 

salarial deslocou, por sua vez, o consumo e o investimento justamente para os 

setores intensivos em trabalho qualificado, desencadeando o processo 

cumulativo. 

No milagre econômico da ditadura militar, a concentração de renda 

expandiu o mercado de consumo para os produtos então restritos às elites, como 

automóveis e eletrodomésticos, estimulando a expansão desses setores que, 

por contratarem trabalhadores qualificados, contribuíam para concentrar ainda 

mais a renda. 

Já no antimilagre dos governos Lula, o aumento do poder de consumo 

dos grupos mais pobres estimulou a demanda por alimentos e expandiu o 

comércio popular, criando vagas para trabalhadores menos qualificados (nos 

supermercados, por exemplo), o que, por sua vez, contribuiu para reduzir a 

disparidade salarial. A tão propalada nova “classe média” ou nova “classe C”, 

mistificada pelo cruzamento entre o marketing e a retórica política, resultou na 

realidade desse padrão de crescimento econômico. 

Sem a dinâmica setorial, é difícil compreender o crescimento com 

concentração de renda do milagre. O crescimento com redução da desigualdade 

                                            

21 Essa intepretação do milagre foi formulada por Tavares e Serra (1971/1976) e sua base teórica foi 

explicitada por Taylor e Bacha (1976). 
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salarial do antimilagre tampouco pode ser explicado ignorando-se essa 

dimensão. 

  

 

Limites, reação e crise 

 

A interpretação oferecida para a dinâmica do crescimento e da 

desigualdade salarial nos governos Lula é apenas aparentemente auspiciosa. O 

antimilagre tem uma série de limites que, cedo ou tarde, colocam em risco sua 

continuidade. Ele tende, por exemplo, a pressionar a inflação de alguns serviços 

cujos custos são muito influenciados pelos salários dos trabalhadores menos 

qualificados. Além disso, ele implica em uma regressão da estrutura produtiva, 

com redução da participação percentual dos setores tecnologicamente mais 

sofisticados. Combinados, os dois fenômenos fragilizam a inserção do Brasil na 

economia internacional, tendendo a pressionar as transações correntes no curto 

prazo e, mais estruturalmente, a agravar a vulnerabilidade externa. 

Tal desdobramento é evidente na economia brasileira desde meados dos 

anos 2000. Nesse período, buscou-se compensar a inflação dos serviços com 

apreciação cambial (que puxa para baixo a inflação dos produtos 

comercializáveis), aproveitando o boom das commodities produzido pelo 

aumento da demanda do mercado chinês.22 A apreciação, no entanto, reforça a 

regressão da estrutura produtiva e aumenta a vulnerabilidade externa da 

economia brasileira, historicamente bloqueada por crises de balanço de 

pagamentos. 

                                            

22 Sobre a inflação de serviços no período recente, ver Dos Santos (2014), Brunelli (2015) e Carvalho e 

Giovanetti (2016). 
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Fica claro, dessa maneira, que uma condição de possibilidade 

fundamental do antimilagre foi o cenário internacional favorável, que afrouxou a 

restrição externa ao crescimento econômico no Brasil. Em 2011, no entanto, com 

o início da reversão dos preços das commodities, os limites do processo em 

curso começam a ficar mais claros. A virada da política econômica ocorrida entre 

2011 e 2013 precisa ser lida nesse contexto.23 

Não cabe aqui rediscutir a economia política do período que se estende 

de 2011 até o presente, o que requereria outro texto, mas apenas apontar que 

os dilemas e conflitos observados são fruto da tentativa, malsucedida, de lidar 

com a herança complexa do antimilagre. Nesse sentido, a mudança na política 

cambial adquire centralidade. 

O objetivo era manter a taxa de câmbio relativamente mais desvalorizada, 

aproveitando a redução da liquidez no mercado internacional e utilizando uma 

série de medidas de regulação do mercado de câmbio (principalmente a variação 

das alíquotas do imposto sobre operações financeiras, o IOF). Essa mudança da 

política, que remonta ao início de 2011 e começa a produzir efeitos no segundo 

semestre, visava a estancar e eventualmente reverter a regressão da estrutura 

produtiva. Mas ela pressionou a inflação ao elevar os preços dos produtos 

comercializáveis, que deixaram de compensar a inflação dos serviços. Recorreu-

se, então, aos preços administrados (energia e gasolina, sobretudo) para manter 

a inflação abaixo do teto da meta. 

As razões para o insucesso dessa política ainda são objeto de 

controvérsia. Em parte, a dinâmica econômica internacional adversa parece ter 

impedido que a desvalorização cambial levasse à expansão pretendida das 

exportações. E várias políticas adotadas, como a própria desvalorização 

cambial, mas também a desaceleração do investimento público e as medidas 

                                            

23 Sobre o primeiro governo Dilma, ver Singer (2015) e Serrano e Summa (2015). Ver também Rugitsky 

(2015). 
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macroprudenciais que restringiram o crédito, reduziram a demanda doméstica, 

desacelerando a economia e dificultando a adaptação da estrutura produtiva. 

A dimensão política não deve, contudo, ser subestimada. No período da 

bonança externa, a legitimação do antimilagre ocorreu sem grandes desafios. 

Com a reversão do boom das commodities e a desaceleração do economia, os 

conflitos vieram à tona. 

A aposta do primeiro governo Dilma Rousseff parece ter sido cindir o 

empresariado industrial e os interesses financeiros, aliando-se àqueles para 

contrariar os interesses desses. A mudança da política cambial e a notável 

redução da Selic (duas faces da mesma moeda, aliás) deveria contribuir para 

essa cisão interna à elite econômica. Entretanto, o setor industrial brasileiro, 

fragilizado desde os anos 1980, havia sido ainda mais enfraquecido pela 

dinâmica do antimilagre e seus interesses tornaram-se profundamente 

interpenetrados com os interesses financeiros. Talvez por essa razão, o apoio, 

se houve, durou pouco e, já em 2012, a elite econômica unificou-se contra a 

política econômica do governo.24 

A crise de hegemonia só seria escancarada, porém, em junho de 2013.25 

Nesse momento, às tensões do governo com o empresariado seria adicionada 

a fragilização do sistema político-partidário em seu conjunto, que já não 

conseguia representar os conflitos existente na base da sociedade.26 A partir daí, 

a desaceleração econômica e a crise de hegemonia política passam a reforçar-

se mutuamente, em um processo crescente que explodiria em 2015. 

                                            

24 Ver Singer (2015). 

25 Ver Nobre (2013). 

26 Um dos aspectos dessa crise de hegemonia é a reemergência do conservadorismo no Brasil, analisada no 

último número desta revista por Cícero Araújo (2015). Uma das conexões desse fenômeno com o 

antimilagre, que ainda merece ser investigada, está relacionada ao chamado “paradoxo da redistribuição”, 

formulado por Korpi e Palme (1998). 
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Contudo, o importante é deixar claro que não se trata de reveses 

conjunturais ou consequências de erros políticos pontuais. Vivemos a crise de 

um projeto político que, com avanços e tropeços, foi o que as esquerdas 

conseguiram implementar desde a redemocratização. Se a hora, 

inequivocamente, é de resistir aos retrocessos e aos ataques ao próprio Estado 

de Direito, não podemos nos furtar à necessidade de construir, de moco coletivo, 

um projeto novo que aprenda com as lições dos últimos 13 anos. 
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As forças progressistas têm dedicado 

enorme energia para pensar a atual conjuntura 

brasileira – talvez o pior momento para as 

esquerdas desde fins dos anos 1979 no Brasil, 

mas também um momento em que parecem 

brotar de diversos cantos promessas de novas 

formas de fazer política. Para além das posições 

sedimentadas na dicotomia reducionista entre, de 

um lado, defensores do Partido dos 

Trabalhadores ou de algumas de suas figuras 

centrais e, de outro, aqueles que neles enxergam 

a encarnação de todos os males, o desafio 

monumental que setores progressistas os mais 

diversos devem enfrentar é tanto analítico quanto 

político, já que as hipóteses sobre as causas da 

crise política em que vivemos são incontornavelmente informadas por 

perspectivas acerca de possíveis saídas para ela. Estas linhas são hipóteses 

interpretativas para o tempo presente e para os desafios futuros, sem pretensões 

de esgotar o tema, já que ele é inesgotável tanto por sua complexidade quanto 

pelo fato de que, enquanto escrevo, o objeto continua se movendo em ritmo 

vertiginoso – a recente condução coercitiva do ex-presidente Lula é só mais um 

evento, por mais simbólico que seja, da transformação diária do jogo político. 

Não proponho, porém, uma análise de conjuntura que aponte para qualquer 

princípio de ordem nesse caos político; levanto aqui algumas notas e hipóteses 

 

José Henrique BORTOLUCI 

Constituinte às avessas: hipóteses sobre o 
impasse político atual 
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para se somar às recentes discussões acerca das origens profundas – 

estruturais, por assim dizer, em oposição à mais comum análise de conjuntura – 

desse atual impasse político e social. 

Primeiro, um breve diagnóstico: entre todos os processos econômicos, 

políticos e sociais que vivemos, o mais relevante em uma perspectiva de longo 

prazo é a crise atual de algumas garantias sociais fundamentais que foram 

assegurados pela constituição de 1988 ou que, ao menos, coadunam com o 

espírito daquela Constituição. Não é novidade que a carta de 88 é bastante 

expansiva no rol de direitos econômicos, sociais, políticos e civis, mesmo em 

comparação com algumas das democracias mais antigas e consolidadas. Se é 

verdade que ainda somos uma sociedade marcada pela violência e por 

desigualdade de renda e de direitos quase intocada, também é certo que 

avançamos na construção de um mínimo e frágil estado de bem-estar social e 

em uma democracia mais sólida do que aquela que jamais tivemos.27 Esse rol 

de direitos foi fruto do esforço organizado de forças sociais que ganharam corpo 

ao longo das lutas políticas contra o regime militar e que forneceram as bases 

para que a constituinte assegurasse uma plataforma legal para uma nova 

democracia expansiva, com medidas que norteassem o estabelecimento de um 

estado de bem-estar social em um país marcado por profunda desigualdade, 

pontilhado de vastos rincões de pobreza extrema e dotado de uma cultura 

democrática ainda por se constituir.28  

                                            

27 Para diagnósticos recentes, ver Arretche (2015) e Avritzer (2016). É certo que alguns aspectos 

fundamentais ainda praticamente não avançaram, se não regrediram com relação aos anos 1980 – por 

exemplo, ainda estamos entre os campões mundiais em brutalidade policial e em uma cultura jurídica e 

política punitivistas, heranças sempre aliadas à persistência quase intocada do racismo e do classismo que 

ainda tratam a questão social como questão policial.  

28 É certo que esse caráter progressista da constituinte também teve que conviver com a presença de 

representantes organicamente ligados a interesses retrógrados. Por exemplo, a constituição pouco avança 

em termos da conformação de forças policiais adequadas ao novo momento democrático e dá as costas às 

demandas dos setores mais radicais dos movimentos rurais e urbanos que pressionavam por reformas 

mais amplamente democratizantes. 



Revista Fevereiro 

POLÍTICA  TEORIA  CULTURA                                                   ISSN 2236-2037 

53 

www.revistafevereiro.com 

Não creio ser exagero descrever o momento atual como uma constituinte 

às avessas; um processo difuso e multi-institucional de questionamento do pacto 

político que orientou os avanços, mesmo que lentos, da sociedade brasileira nos 

últimos 25 anos. O grande desafio para a reflexão e o ativismo político 

progressista nos próximos anos, para além dos destinos de movimentos sociais 

e organizações partidárias específicas (sobretudo o PT, evidentemente) refere-

se à possibilidade da articulação de novas forças sociais capazes de fazer frente 

a esse ataque amplo às conquistas históricas do ciclo anterior de lutas políticas. 

Esse processo constituinte às avessas vem avançando por diversos 

frontes. Em meses recentes, projetos de lei caminharam no sentido de ampliar a 

criminalização e diminuir o leque de mecanismos de defesa de populações que 

já são encarceradas em massa.29 Uma surreal e oportunista lei antiterrorismo, 

proposta pelo executivo federal, ampliou a discricionariedade de delegados e 

promotores em perseguir e prender manifestantes. Esse mesmo executivo, uma 

vez apoiado pela principal central sindical do país, dá sinais de que pretende 

aprovar leis que transformam em política de estado cortes emergenciais no 

orçamento, inclusive interrompendo o principal mecanismo de aumento de renda 

das classes trabalhadoras em tempos recentes: a política de aumento do salário 

mínimo. O estatuto do desarmamento corre sério risco de ser afrouxado. A 

bancada ruralista avança rápido na proposta de transferir ao congresso a 

atribuição de demarcar terras indígenas, fragilizando um mecanismo de garantia 

de direitos fundamentais concebido para proteger os direitos originários dessas 

populações – direitos esses comumente ameaçados exatamente pelos atores 

representados por tal lobby. Em nível estadual, diversos governos flertam com a 

militarização e a privatização de escolas.  

Essa lista não para de crescer. Evidentemente, ameaças às garantias 

constitucionais sempre operaram no período posterior à constituição de 1988, 

                                            

29 Vide a recente decisão do STF sobre a prisão depois de decisão em segunda instância, ou seja, antes do 

trânsito em julgado, em clara afronta às garantias constitucionais do réu.  
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mas de guerras de guerrilha elas se tornaram uma verdadeira Blitzkrieg política, 

legislativa, judicial e cultural. O punitivismo antipopular que move essa 

constituinte às avessas se soma a uma nova fórmula neoliberal tão elegante 

quanto perversa: a constituição não cabe no orçamento. Em política, nada mais 

eficiente do que uma mentira simples para encobrir verdades complexas.  

É certo que esse estado de coisas pode ser explicado, em alguma 

medida, pelas dinâmicas recentes de enfraquecimento do governo Dilma 

Rousseff e do Partido dos Trabalhadores em decorrência, entre muitos outros 

motivos, do descolamento entre as promessas da última campanha presidencial 

e as medidas anunciadas quando as urnas eletrônicas mal haviam sido 

desligadas; a isso se somam, por certo, os avanços da operação Lava Jato. 

Muito vem sendo escrito sobre como a operação é, a despeito de uma série de 

arbitrariedades, um resultado do sucesso de ações de combate à corrupção que 

puderam se dar nos últimos anos a partir do aumento da autonomia investigativa 

da Polícia Federal e do Ministério Público, muitas delas avançadas pelo governo 

do próprio partido que hoje é a joia da coroa da operação. Não me interessa aqui 

discutir se as repercussões da operação Lava Jato, em todas suas dimensões 

institucionais e em seu impacto na cultura política e nas práticas dos agentes 

políticos e econômicos, serão positivas ou negativas à democracia brasileira – 

parece-me que qualquer avaliação dessa questão peca pelo vício da presciência 

autoatribuída.30 Por ora, é impossível prever, por exemplo, se a megaoperação 

será concluída com empresários soltos e políticos presos, reproduzindo o mito 

da crítica conservadora que, ao repreender a corrupção, só tem olhos ao 

corrupto e não ao corruptor; também nada indica, até o momento, que a 

legislação eleitoral – o nó górdio da contínua corrupção em todos os níveis 

federativos – será fundamentalmente reformada, ou que outras operações de 

igual envergadura terão como alvo agremiações partidárias envolvidas em 

                                            

30 O que não é o mesmo que reconhecer que o aprimoramento dos mecanismos de investigação e punição 

à pratica de corrupção seja imensamente positivo à democracia, como vem sendo apontado por analistas 

em todo o espectro político. Ver, por exemplo, Avritzer (2016). 
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outros esquemas de corrupção. Deixando de lado esse exercício especulativo, 

é fundamental para um diagnóstico crítico do tempo presente um olhar de longo 

prazo que busque elucidar o processo de constituição do estado brasileiro em 

sua relação com as forças sociais em conflito desde fins do regime militar, 

sobretudo no desenrolar dos processos políticos e sociais que se destravam no 

Brasil a partir de 2013, na maior onda de protestos de rua no Brasil desde as 

lutas pelas eleições diretas em meados dos anos 1980. 

Nesse sentido, gostaria de propor que os protestos de 2013 e de 2015 (e 

os de 2016 que, no momento em que escrevo, estão por vir de todos os rincões 

do campo político brasileiro) devem ser pensados não em suas semelhanças, 

continuidades, descontinuidades e diferenças, mas como fenômenos possíveis 

dados alguns processos sociais e políticos de longo prazo – ao menos 20 anos. 

Com isso, não quero afirmar que 2013 seja irrelevante para explicar o 

destravamento de uma série de processos que vão desembocar nos protestos 

de 2015, na emergência de novos movimentos sociais e coletivos à direita e à 

esquerda, e a disseminação do repertório político do protesto para além da 

esquerda. É certo que os protestos de 2013 disseminam a ocupação das ruas 

como tática política, como é perceptível pelo maior uso que as forças 

conservadoras e/ou antipetistas passaram a fazer delas. Além disso, como 

aponta Bringel (2016), a onda de protestos deslanchada em 2013 levou a um 

transbordamento social da política, que passou a ser tema presente e sensível 

em inúmeras esferas de sociabilidade no país – de reuniões de amigos a grupos 

familiares no WhatsApp, de grupos de jovens nas periferias das grandes cidades 

a temas de produções para a TV e o cinema. Mas creio que é analiticamente 

vantajoso e politicamente produtivo pensar em ambos os ciclos de protestos 

como consequência de dois processos principais de longo prazo: a mudança nas 

relações entre PT, movimentos sociais e Estado desde o início dos anos 1990, 

além da dinâmica atual de formação da subjetividade e da cultura política em um 

contexto de crescente segregação das cidades e da discursividade política. 

Esses dois processos certamente não são exaustivos para explicar a conjuntura 
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atual,31 mas me parecem duas dimensões de enorme importância e bastante 

negligenciadas nas atuais discussões sobre o tempo presente. Analiso a seguir 

cada uma delas. 

 

* 

 

Em suas três fases históricas, o PT foi o agregador fundamental das 

forças de esquerda no país: de sua fundação em 1980 até a derrota de Lula em 

1989, em sua fase de oposição parlamentar ao longo dos anos 1990 e início dos 

2000 e como governo, quando esse papel de agregador coexistiu com um pacto 

conservador que, no mínimo, manteve intocados os interesses do agronegócio, 

de setores conservadores das igrejas evangélicas, forças policiais e da chamada 

“bancada da bala”, construtoras e do setor financeiro – ou, para efeitos 

mnemônicos, as forças BBBBB (boi, bíblia, bala, betoneira e bancos). Um dado 

fundamental do atual momento político é que os conflitos políticos no país já não 

parecem mais dar espaço a esse exercício agregador. O que está em processo, 

em resumo, é uma crise da principal coalizão de esquerda que marcou a 

construção da democracia brasileira desde a constituinte. Essa crise é paralela 

ao esfacelamento da estratégia política e eleitoral que, nas discussões 

acadêmicas recentes, convencionou-se chamar de “lulismo”.   

O diagnóstico de que o lulismo encontra-se em crise já é praticamente 

consensual. Entretanto, nas análises atuais, lulismo tem ao menos dois sentidos 

diferentes. Primeiro, o lulismo dá nome à conformação das bases eleitorais do 

Partido dos Trabalhadores no plano federal a partir das eleições de 2006, com 

uma diminuição do apoio das classes médias e aumento vertiginoso do voto do 

                                            

31 Avritzer (2016), em uma das melhores análises sobre as instituições democráticas atuais, aponta um 

terceiro fator de extrema relevância: a crise do presidencialismo de coalizão, aprofundada ao menos desde 

a ascensão do PT e em decorrência dos acordos pós-mensalão, sobretudo nas relações com o PMDB. 
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subproletariado, como analisado pelo cientista político André Singer (2012). As 

eleições de 2014 certamente mostram indícios de uma erosão dessas bases 

eleitorais – por exemplo, o voto majoritário a Aécio Neves em diversas regiões 

periféricas da cidade de São Paulo, tradicionais rincões eleitorais do PT, é uma 

das amostras da curta vida dessa coalizão eleitoral que sustentou o PT no plano 

federal nos últimos anos. Aquele verdadeiro pacto rooseveltiano entre massas 

populares e uma coalizão de governo que avançasse medidas distributivas não 

parece ter tido o fôlego esperado por Singer no já distante ano de 2012. Há ainda 

um segundo lulismo em estado crítico: a estratégia dos governos Lula e Dilma 

em abraçar o conflito e matizá-lo no interior do Estado. Ou melhor, de abarcar a 

diferença no interior do governo, incorporando interesses sociais os mais 

diversos, sem conflito explosivo – do agronegócio à economia solidária, dos 

sindicatos aos bancos. Essa estratégia de transformação conservadora, de 

diferença sem conflito, que parecia ter tido em Lula um fiel da balança, encontra-

se completamente devastada no governo Dilma, com uma quase total conquista 

de postos importantes por representantes de políticas conservadoras, a despeito 

da guinada retórica à esquerda no segundo turno das eleições de 2014. A trinca 

inicial de ministros Levy, Kassab e Kátia Abreu e as recentes medidas de arroxo 

delineadas pelo ministro Nelson Barbosa – um antigo baluarte do chamado 

pensamento neodesenvolvimentista durante os governos Lula – evidenciam 

essa mudança do equilíbrio no interior do governo Dilma.  

Contudo, há um terceiro lulismo, mais estrutural, que se encontra em crise 

– e é a ele que quero me voltar. Esse lulismo – ou qualquer nome que se queira 

dar à estratégia dominante no Partido dos Trabalhadores em suas relações com 

movimentos sociais e com o Estado – refere-se ao conjunto de processos e 

estratégias de longo prazo que levaram à rearticulação da relação entre o PT e 

as suas bases populares (movimentos sociais, sindicatos e militantes não 

profissionais do partido). Esse rearranjo inicia-se com o descolamento do grupo 

de Lula das dinâmicas do partido com sua primeira derrota presidencial em 1989, 

com o aumento do número de administrações petistas no país, a decorrente 

profissionalização e burocratização do partido e, por fim, com a crise de sua base 



Revista Fevereiro 

POLÍTICA  TEORIA  CULTURA                                                   ISSN 2236-2037 

58 

www.revistafevereiro.com 

em decorrência de uma série de transformações por que passou a sociedade 

brasileira desde então. Tais mudanças nas dinâmicas da esquerda se 

aprofundaram nos últimos anos quando o partido trouxe para dentro do governo 

grande parte dos movimentos sociais que o sustentaram. Essa continuidade 

problemática entre partido, Estado e movimentos acabou reforçando, em muitos 

casos, a uma diminuição do trabalho de base e a uma normalização das 

reivindicações das forças sociais de esquerda ainda capitaneadas ou 

organicamente ligadas ao partido.  

A autonomização da liderança de Lula no interior do PT deu-se na 

contramão da notável ampliação de mecanismos participativos internos do 

partido ao longo das últimas duas décadas. A isso se somou o aumento gradual 

da profissionalização do partido, atestado por exemplo pelo grande crescimento 

na porcentagem de funcionários do Estado, assessores e comissionados nos 

congressos do PT ao longo dos últimos 20 anos, com queda na participação de 

ativistas de movimentos sociais e sindicalistas quando em comparação com os 

primeiros anos do partido (Secco, 2011). O partido se tornou, evidentemente, 

uma eficiente máquina eleitoral, em uma estratégia consciente que privilegiou a 

conquista da presidência da república em detrimento dos governos estaduais e 

municipais e em uma relação tensa, nem sempre construtiva, com os 

movimentos sociais que historicamente lhe forneceram as bases sociais mais 

seguras. Isso se deu em paralelo ao enfraquecimento de algumas das mais 

importantes forças sociais de esquerda nas últimas duas décadas, com sério 

refluxo das lutas sindicais, uma crise terminal de setores progressistas da igreja 

católica e o enfraquecimento de uma série de movimentos que forneciam 

capilaridade social ao partido.  

Essa transformação do ativismo político, em sua relação com o PT e com 

o Estado, também se deve a uma peculiaridade do arranjo democrático brasileiro 

dos últimos 20 anos: a profusão de mecanismos institucionalizados de 

participação na definição de políticas públicas e dotações orçamentárias, em 

todos os níveis da federação. A literatura especializada, brasileira e 
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internacional, aponta essa especificidade do sistema brasileiro de relação entre 

estado e sociedade civil: aparentemente, nenhum outro país é dotado de um 

número tão significativo de mecanismos participativos (sobretudo conselhos de 

políticos públicas setoriais e conferências nacionais) como o Brasil. É relevante 

apontar que o PT foi um agente indutor fundamental, apesar de não exclusivo, 

desse florescimento de mecanismos participativos. Além de experiências locais 

exemplares, como o orçamento participativo adotado inicialmente em Porto 

Alegre, pesquisas recentes apontam que cidades em algum momento 

administradas pelo PT possuem em média um número significativamente maior 

de conselhos participativos (Lavalle e Barone, 2015). Ainda há muito a ser 

explorado acerca da relação dessa estrutura institucional participativa e as 

dinâmicas dos movimentos sociais em relação com os partidos brasileiros, mas 

parece certo que, a despeito de seu caráter democratizante, essa arquitetura 

participativa tendeu a gerar “elites participativas” no interior da sociedade civil. 

Por elites participativas refiro-me a lideranças de movimentos sociais e de 

associações que passaram a ocupar esse espaço institucional no interstício 

entre sociedade civil e Estado. Sem resvalar aqui na crítica apressada da 

“cooptação” – bastante presente tanto na esquerda não petista quanto entre 

críticos do partido –, essa dinâmica de formatação institucional da participação 

certamente afetou as dinâmicas da relação entre bases sociais e lideranças, 

muito provavelmente reduzindo o caráter radical de muitos dos movimentos e os 

atrelando aos mecanismos políticos e decisórios partidários – sobretudo do PT 

–, ampliando o caráter problemático e dessa continuidade entre estado, partido 

e sociedade civil. No limite, esses mecanismos provavelmente tiveram o efeito 

colateral de regular a pressão democratizante desses movimentos, diminuindo 

seus potenciais disrusptivos e democratizantes.32    

                                            

32 Uma pesquisa posterior talvez devesse expandir esse argumento, comparando com a observação já 

clássica na literatura sobre movimentos sociais de que o apadrinhamento de elites econômicas e políticas 

tende a restringir o caráter radical de movimentos populares (Piven e Cloward, 1979). No caso, 

diferentemente do apontado por aquela literatura, o mecanismo de regulação seria a existência de canais 

facilmente disponíveis, porém politicamente limitantes do caráter político da representação. 
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Com tudo isso, esse ecossistema político à esquerda, capitaneado pelo 

PT, está respirando por aparelhos. Nos últimos dois anos houve uma 

radicalização da polarização política no país. Mas, pela primeira vez em trinta 

anos, essa polarização se dá em um momento de profunda debilidade de um 

partido articulador das forças progressistas. O bloco histórico liderado pelo PT 

encontra-se em frangalhos, o que dificulta, ao menos no médio prazo, que a 

esquerda articule uma resposta à altura ao crescimento de pautas 

conservadoras. Com isso, vive-se um momento político que é quase o inverso 

perfeito do período da constituinte: em vez de forças populares organizadas, nós 

temos o avanço de forças conservadoras e a fragmentação da esquerda. Em vez 

de Ulisses Guimarães, temos Eduardo Cunha. Em vez de Mário Covas, Aécio 

Neves. Em vez de um ativismo legislativo como resposta a mais de duas 

décadas de ditadura, uma resposta conservadora a 12 anos de um governo do 

primeiro e talvez único partido moderno brasileiro nascido de uma ampla coalizão 

de muitas das forças populares que lutaram contra aquele regime, mas que 

governou em associação a forças conservadoras de todos os tipos – e, ao que 

tudo indica, também lançando mão de expedientes ilegais que sempre 

caracterizaram o modus operandi da grande política (ou melhor, da política dos 

grandes) em toda a história do país.  

Ironicamente, não se trata de uma crise geral da esquerda no plano da 

sociedade: houve, nos últimos anos, uma explosão do ativismo descentralizado 

por todo o país. Os protestos de 2013 parecem ter aberto uma panela de pressão 

política que vem assumindo formas diversas – desde uma multiplicação de novos 

coletivos periféricos, movimentos feministas e LGBT, um crescente ativismo dos 

movimentos de moradia, além de um expressivo crescimento de movimentos 

antissistêmicos, de inspiração autonomista e profundamente desconfiados da 

forma partido. Talvez o exemplo mais claro dessa explosão foi a impressionante 

onda de ocupação de escolas no estado de São Paulo em fins de 2015, mas que 

agora também parece ganhar corpo em outros estados, como Goiás e Rio de 

Janeiro. Além deles, observa-se hoje no país um fenomenal florescimento de 

forças democráticas pouco articuladas entre si e distantes de um centro 
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articulador partidário: a chamada “primavera feminista”, a disseminação de 

pautas dos direitos das e dos transexuais, os movimentos de cultura periféricos, 

as ocupações de espaços públicos em reivindicação ao direito à cidade (como o 

Ocupa Estelita, no Recife), os movimentos de resistência à violência policial 

(como o importante Mães de Maio), entre tantos outros.  

Esses movimentos, muitos de inspiração autonomista, apontam para algo 

que já podia ser observado há alguns anos em setores mais consolidados da 

sociedade civil, sobretudo movimentos ambientalistas e em defesa dos direitos 

indígenas: uma profunda ruptura com o imaginário e com as práticas políticas 

que aceitam, de forma quase naturalizada, o PT como centro articulador das 

forças democráticas e populares no país. Além disso, eles partilham de uma 

crescente desconfiança com relação à arquitetura representativa brasileira, tanto 

em sua estrutura complexa de conselhos e assembleias quanto naquilo que ela 

tem de fundamental: a dependência da forma partido como estrutura 

organizadora do processo de representação. Aliás, essa crise da forma partido 

parece ser um processo de dimensões globais, parte de uma crise geral da 

democracia representativa – as recentes reversões do curso de governos 

populares na América Latina, o crescimento do movimento Occupy nos EUA e a 

atual candidatura antissistêmica de Bernie Sanders, e o avanço do Podemos e 

de coalizões municipais de esquerda na Espanha atestam esse momento de 

inflexão global.  

 

* 

 

Além da rearticulação desse sistema de forças que foi hegemônico na 

esquerda brasileira nas últimas três décadas, há um segundo conjunto de 

dinâmicas socioespaciais e comunicacionais que ajuda a explicar o acirramento 

do conflito político atual. Em resumo, creio ter havido a soma de dois processos 
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que se aprofundaram e se entrelaçaram nos últimos anos: a segregação das 

elites urbanas e a segregação dos campos de discursividade política – esta 

última em decorrência, em grande medida, do impacto avassalador das redes 

sociais na montagem dos repertórios de práticas e discursos políticos no Brasil.  

Quanto à crescente segregação das elites: uma série de dinâmicas 

urbanas no Brasil nas últimas duas décadas provocou transformações nas 

dinâmicas de sociabilidade das diferentes classes sociais. São Paulo parece ser 

um caso exemplar dessas dinâmicas. Uma pesquisa recente do Centro de 

Estudos da Metrópole mostrou que espaços predominantemente de elite em São 

Paulo expandiram-se e tornaram-se mais homogêneos, ou seja, passaram a ter 

menos moradores das outras classes (Marques, 2014). Essa ampliação da 

segregação das elites e a emergência de longa data do medo como afeto 

fundamental que cada vez mais orienta a vida nas cidades – fenômeno já 

observado desde a primeira metade da década de 1990 pela antropóloga Teresa 

Caldeira (2000) – vem ampliando um padrão subjetivo e uma cultura política 

correspondente que prega que desiguais não podem se encontrar, mas devem 

eliminar-se mutuamente. Uma lógica social, política e cultural do condomínio33 

que transforma toda diferença em conflito insolúvel e explosivo.  

Esse exclusivismo na sociabilidade urbana é reforçado pela segregação 

ideológica nas redes sociais. Como aponta Manuel Castells (2012), as novas 

redes sociais têm tido papel central na recente onda global de protestos, uma 

vez que elas permitem a ampliação de práticas autonomista e formas de 

organização rizomáticas. Contudo, várias pesquisas recentes mostram que elas 

também levam a um aprofundamento da segregação das comunidades 

discursivas. Essa segregação é base informacional e relacional para a 

radicalização dos discursos – algo que algumas forças conservadoras no país 

conseguiram explorar com grande sucesso, ao menos desde a consciente 

estratégia iniciada por Olavo de Carvalho no início dos anos 2000 (seguido com 

                                            

33 Como bem observado pelo psicanalista Christian Dunker (2015). 
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maestria por polemistas como Reinaldo Azevedo, Raquel Sheherazade e 

Rodrigo Constantino) em protagonizar uma verdadeira guerra de guerrilha 

gramsciana contra o PT e as forças populares. A soma dessas duas 

segregações leva a que haja pouco espaço de contraponto e de encontro 

construtivo das diferenças políticas em qualquer esfera de sociabilidade das 

elites urbanas.  

Essa dupla segregação também reforça códigos culturais e formas de 

vida, principalmente com a articulação de um grande campo da população que 

passou a organizar sua retórica política a partir de um antipetismo sem nuance, 

em grande medida identificado com uma aversão a causas populares e tendo o 

“PT” e a crítica à corrupção como grandes bandeiras de luta. Nesse imaginário 

político, o PT e a corrupção aparecem como “significantes neutros” 

concatenadores de uma série de insatisfações, desafetos e animosidades, com 

grande apelo para a formação de agrupamentos discursivos e políticos, no 

linguajar de Ernesto Laclau (2005). Como precedente histórico de comparação, 

pode-se pensar na erosão da coalizão rooseveltiana nos EUA em fins dos anos 

1960, quando Nixon consegue articular uma maioria eleitoral conservadora 

baseada na população branca rural e suburbana – a chamada “silent majority”, 

uma verdadeira massa de “cidadãos de bem” que se incomodavam com as 

conquistas de direitos civis pela população negra, com os protestos contra a 

Guerra no Vietnã e com o (limitado) estado de bem-estar social que marcavam 

o acordo político vigente nos EUA à época. A partir dessa estratégia política, a 

direita norte-americana tornou-se hegemônica até meados da década de 1990.  

Essa lógica da segregação espacial e informacional impactou o conteúdo 

político e as bases de sociabilidade dos protestos recentes. Quanto ao primeiro, 

é notável a emergência de uma “demofobia” que não teme dizer seu nome entre 

as classes médias e altas – algo atestado na pesquisa conduzida por Pablo 

Ortellado e Esther Solano nos protestos do dia 12 de abril na Avenida Paulista.34 

                                            

34 A pesquisa encontra-se disponível em <www.lage.ib.usp.br/manif/> . 
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Demofobia, aqui, não como aversão às instituições da democracia liberal, mas 

no sentido proposto por Jacques Rancière (2014): a ojeriza ao princípio 

fundamental que afirma que todos são capazes e detentores do direito de 

participar igualmente do governo de suas comunidades políticas.  

Quanto à sociabilidade de base nas manifestações de março e abril de 

2015, conclamadas pelos movimentos antipetistas e favoráveis a um processo 

de impeachment, é facilmente observável que a lógica do condomínio passou a 

reforçar a ideia de que a política não se dá pela criação de uma esfera pública 

onde ocorre o encontro da diferença e do o conflito; a política se daria, ao 

contrário, pela transposição do privado ao público. A unidade básica de 

sociabilidade nos protestos de 2015 foi a família, que foi às ruas vestida com as 

cores da bandeira nacional; essas famílias e indivíduos protestavam enquanto 

entidades privadas, em desconexão com qualquer organização ou comunidade 

maior de que poderiam fazer parte (movimentos sociais, sindicatos, centros 

acadêmicos, coletivos, seja o que for). As “revoltas da varanda” talvez sejam o 

arquétipo dessa política feita a partir de e como reafirmação do privado: o local 

de fala (literalmente), assim como os valores que o orientam, não poderiam ser 

mais explícitos. Para além disso, a própria incidência territorial dos panelaços 

acompanhou, ao que tudo indica, essa geografia da segregação das classes 

médias-altas e altas.  

 

* 

 

Nesse momento de impasse e de enorme apreensão, prefiro concluir 

estas notas com questões que apontam para dilemas situados além do 

dramático desenrolar da conjuntura política e que, exatamente por isso, parecem 

cruciais para repensarmos cenários de ação para as forças democráticas e 

populares – tanto as antigas quanto as novas. Primeiro, quais os limites e 



Revista Fevereiro 

POLÍTICA  TEORIA  CULTURA                                                   ISSN 2236-2037 

65 

www.revistafevereiro.com 

potenciais atuais de uma esquerda sem que um partido articulador se coloque 

no horizonte presente? Para além disso, quais são os destinos da forma partido 

e da democracia representativa, no Brasil e além? Por fim, como reverter essa 

lógica da segregação, tanto urbana como informacional, com seus efeitos tão 

devastadores para a construção de uma esfera pública democrática? Tais 

questões parecem-me fundamentais em um momento de constituinte às avessas 

– um momento em que não só há a paralização de uma série de avanços 

democratizantes, mas em que há a perda a olhos vistos de garantias legais que 

deram base jurídica e fundamentação normativa para uma série de 

transformações democratizantes na sociedade brasileira desde fins dos anos 

1980.  
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Nota sobre a ideia de que estamos entre o direito 

e a força, entre a representação e a soberania 

direta: falso dilema do século XXI. A obviedade 

de que deve haver luta política por direitos se 

confunde com a ideia de luta por meio do direito.  

 

 

1978, França. Klaus Croissant é advogado do 

grupo de guerrilha urbana “Baader-Meinhof” ou 

“RAF”. Klaus Croissant é preso em território 

francês, acusado de cumplicidade com o “grupo 

de malfeitores” que representa legalmente. Face ao pedido de extradição feito 

pela Alemanha (ainda dividida), há para ele duas chances de conseguir asilo 

político: pela Corte e pelo governo francês. A decisão jurídica da Corte precede 

cronologicamente a decisão política do governo. Conforme declaração do 

Ministro Alain Peyrefitte, o governo decidira desde início “respeitar a decisão da 

Corte”. Ora, o simples fato de haver uma decisão política prevista deixa evidente 

que se trata de tipos diferentes de juízo. Por isso, contrariamente à justificativa 

de Peyrefitte, creio que vale ressaltar que não está em questão, nesse caso, 

acatar ou respeitar a decisão jurídica, mas decidir politicamente por um 

 

Monica STIVAL 

Não há “Estado democrático de direito”, 
mas “democracia” 
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posicionamento idêntico àquele do poder judiciário. E caso a decisão política não 

fosse idêntica àquela da Corte, não se poderia falar em “desrespeito” do governo 

em relação à mais alta representação da instituição jurídica daquele país. 

Identificar de partida o “justo” com aquilo que o direito positivo prescreve faria 

com que a democracia prescindisse da decisão política. 

2010, Brasil. O Presidente Luis Inácio Lula da Silva posterga até o último dia de 

mandato a decisão – política – sobre a extradição ou não de Cesare Battisti, 

anteriormente aceita pela Corte. Battisti é acusado de assassinato na Itália, 

durante os anos 1970, quando fazia parte do PAC – Proletários armados pelo 

comunismo. De que a Itália não vivia um Estado de direito nos anos 1970, 

Antonio Negri dá seu testemunho:  

 

quando os italianos dizem que nos anos 70 foi mantido o 

Estado de direito, eles mentem. E isso eu digo com 

absoluta precisão, com base no meu próprio exemplo: 

fiquei quatro anos e meio em uma prisão de alta segurança, 

prisão especial, fui massacrado e torturado. Pude deixar a 

prisão apenas porque fui eleito deputado - do contrário, eu 

poderia ter ficado na prisão por 12 anos, sem processo35.  

 

Ainda que o próprio sistema judiciário brasileiro tivesse base jurídica para 

recusar o pedido da Itália,36 feito 30 anos depois dos eventos, a Corte brasileira 

                                            

35 Entrevista de Antonio Negri, por telefone, ao “UOL notícias”, publicada em 15/02/2009: 

<noticias.uol.com.br/politica/2009/02/15/ult5773u622.jhtm>.  

36 “O princípio da dupla incriminação proíbe a extradição de alguém cuja conduta, no país requerido, teve 

sua punibilidade (rectius, sua criminalidade) extinta pela anistia. Os delitos atribuídos a Cesare Battisti 

são anteriores à Lei 6.683, de 28 de agosto de 1979. Todos os indivíduos, brasileiros ou estrangeiros, que 

os praticaram até aquela data (...) foram anistiados” (www.culturaebarbarie.org/blog/2009/02/rapina-e-

terror-o-caso-battist.html).  
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autorizou, em 2009, a extradição.37 Um grande alvoroço tomou conta dos meios 

de comunicação, que na sua grande maioria procurava pressionar o governo a 

confirmar, na dimensão política, a decisão tomada pelo Supremo. A decisão de 

governo foi no sentido contrário, recusando o pedido de extradição, e marcou 

assim a distinção e autonomia da questão política em relação à compreensão 

jurídica.  

É preciso discutir o que supõe a distinção política e institucional entre governo e 

direito positivo, assim como as consequências dessa distinção. Além da 

distinção estrutural entre a decisão jurídica e a decisão política em um processo 

de extradição, os dois exemplos mencionados têm em comum uma palavra-

chave, responsável pelo apoio da chamada “opinião pública” à extradição: 

“terrorismo”, que tem papel político muito similar à “corrupção”. Não interessa 

aqui o sentido concreto que se poderia dar a esse termo na avaliação das ações 

do grupo alemão e do guerrilheiro italiano. Interessa mencionar o papel decisivo 

que a caracterização de ambos como “terroristas” cumpre na avaliação pública 

do pedido de extradição. Essa caracterização é vinculada pela imprensa, 

responsável também, em um vaivém que constitui valor moral, pela expressão 

da “opinião pública”. No caso Croissant, Foucault ressalta a construção de uma 

imagem negativa por Peyrefitte, por meio da afirmação do “terrorismo”: “em vez 

de pedir [a extradição] às claras, você tentou torná-la aceitável, buscando 

estender à França um clima que nós precisamos, em qualquer caso, recusar”38. 

No Brasil, a imprensa alardeia o mesmo medo, por meio de asserções 

condenatórias que independem do juízo da justiça ou do governo: “Lula vai soltar 

o terrorista Cesare Battisti”.39  

                                            

37 O Supremo Tribunal Federal confirmaria mais tarde, em 2011, a decisão do então presidente Luis 

Inácio Lula da Silva, de não extraditar Cesare Battisti.  

38 DE II, Alain Peyrefitte s’explique... ... et Michel Foucault lui répond, 226, p. 506. 

39 <veja.abril.com.br/noticia/brasil/lula-vai-soltar-o-terrorista-cesare-battisti>.  
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Fica constituído assim o pano de fundo moral que serve de orientação e pressão 

para as decisões jurídica e política. Note-se: ele não foi constituído por meio do 

livre debate de ideias e posições em que a imprensa seria meio – ela é agente, 

espécie de agente duplo. Esse pano de fundo sustenta a decisão jurídica, 

previamente tomada pela própria caracterização dos réus, e ambas as Cortes 

decidem pela extradição. Essa decisão fortalece a pressão por uma decisão 

política similar, que se limitasse a referendar o juízo do âmbito jurídico. Afinal, 

tanto o senso comum quanto aqueles que ocupam cadeiras no mais alto escalão 

do poder judiciário parecem concordar com a tese de que cabe à pura e santa 

instituição jurídica a última palavra sobre a verdade dos homens, particularmente 

dos homens políticos ou criminosos. Pecado grave, portanto, do ponto de vista 

da “democracia jurídica”, a decisão de Lula, que contraria a posição da Corte.40  

O caso Battisti ressalta a independência democrática que a política tem e deve 

ter em relação ao direito. Isso não significa, seguramente, ignorá-lo. Significa 

apenas que a política e as posições morais não podem ser reduzidas sempre a 

objeto exclusivamente jurídico. Quer dizer, significa que a política, por ser mais 

ampla que o direito, não pode e não deve ser inteiramente submetida a seus 

critérios técnicos ou subjetivos. O direito sedimenta decisões políticas, mas não 

pode enrijecê-las a ponto de inverter a função legitimadora da política em 

estrutura legalizadora do direito. Assim, é preciso explicitar o caráter político da 

instituição jurídica, a fim de evitar a teologização da Corte do Estado e a 

sacralização das posições ali sentenciadas. Portanto, é preciso haver controle 

democrático do direito, e não controle da democracia pelo direito.  

                                            

40 Um equívoco grave, porém comum, é agregar ao papel da noção geral e indefinida de terrorismo a ideia 

de que a não extradição significa imediatamente um juízo sobre o Estado que demanda a extradição, 

precisamente o juízo de que não há democracia em tal Estado. Ora, não há perseguição política apenas em 

Estados totalitários, e reconhecer isso é fundamental para que se possa avaliar adequadamente as ações de 

um cidadão em relação ao Estado, sem reportar essa avaliação a uma estrutura maniqueísta segundo a 

qual não há perseguição política em um Estado democrático. Reconhecer que há em um país certo 

“Estado de direito” – péssima expressão – não pode implicar a subsunção da política ao direito positivo.  
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Trata-se aqui, portanto, de uma tese bastante simples, aparentemente trivial. 

Porém, ela não parece concordar com várias das formulações teóricas para 

análise política que encontramos hoje no Brasil. Creio que, por um lado, não se 

pode agir como se o direito pudesse dar a medida da política, a medida moral da 

política. Ou, pior ainda, que deva deslegitimar a política (como afirma Sérgio 

Moro em artigo de 2004). Há inúmeros casos em que a imprensa reforça essa 

concepção, essa representação jurídica das relações de poder; por exemplo, 

quando há condenação apesar da ausência de provas ou quando há “condução 

coercitiva” arbitrária. Vale notar que a constituição de provas é uma das 

particularidades da decisão jurídica, distinta especialmente por isso da decisão 

política, que delibera conforme análise estrita de argumentos e valores. Por outro 

lado, dizer que os problemas estruturais antidemocráticos, que permanecem no 

Brasil de hoje, são suficientes para anular a diferença entre a condição política 

atual e aquela vivida nos anos de chumbo é fazer-se a noção mas idealista 

possível da democracia. Pensar o presente, no Brasil, pela categoria de 

“exceção” é reservar o termo “democracia” para a plenitude das relações 

igualitárias. É como negar ao corpo gripado a noção de saúde, caracterizando-o 

como um estado de morte. Um julgamento de exceção, por exemplo, não é signo 

de um estado de exceção.  

É a sutil diferença entre uma democracia plena e uma democracia com injustiças 

aberrantes que constitui a principal dificuldade das análises de esquerda. As 

injustiças legitimadas pelo suposto “Estado de direito” exigem uma crítica 

política; não se pode participar, com a direita, da deslegitimação da política, a 

única capaz de controlar democraticamente o direito. Como apontar os vícios 

morais de uma sociedade democrática sem negar a efetividade desse regime 

político? Ora, não é outra coisa a tarefa crítica. E o primeiro passo talvez seja 

despir-se do preconceito de que acusar o caráter legitimamente político, ainda 

que por vezes nefasto, do sistema de justiça seja antidemocrático. Isso porque 

fazer a crítica, discutir o sentido político das decisões jurídicas, não impede que 

se cumpra decisões legais. O caso Genoíno – sua prisão marcada pelo braço 

firme, levantado em sinal de continuidade da luta – é exemplo de crítica à 
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democracia e comprometimento com o regime democrático vigente; por mais 

que o sentido político do judiciário brasileiro atual seja reacionário. O mesmo 

vale para o espetáculo em torno de certo depoimento de hoje, dia 04 de março 

de 2016.  

Ora, a bizarra etiqueta “Estado democrático de direito” confunde os campos e dá 

margem à confusão que vemos estampada em diversas discussões, em textos 

jornalísticos, em manifestações nas redes sociais: a de que o direito é o lugar 

último da democracia, a de que o direito deve ter a última palavra – uma palavra 

inquestionável – para que se reconheça a vigência de um regime democrático. 

Nada mais equivocado.  

O direito é essencialmente político. Isso não significa minorar seu papel e efeitos, 

mas explicitar o jogo de forças que ele engendra – postas por meio de 

argumentos, mas também de constrangimento físico ou moral. A questão crítica 

é explicitar a disputa moral e política (que toma sistematicamente a forma da 

violência física contra manifestações em contrário) que sustenta a positivação e 

vigência de normas. O direito é uma instituição política, assim como as normas 

não são jamais sem moral.  
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Alexandre de Oliveira Torres CARRASCO 

Memórias do subdesenvolvimento 

 

Umas das coisas que mais me desconcertam 

é a incapacidade das pessoas em manter um 

sentimento, uma ideia, sem se dispersar. 

Elena demonstrou ser totalmente 

inconsequente. Pura alteração, como diria 

Ortega. O que sentia ontem nada tem a ver 

com o seu estado de ânimo atual. Não 

relaciona as coisas. Esse é um dos sinais do 

subdesenvolvimento: incapacidade de 

relacionar as coisas, de acumular experiência 

e se desenvolver. Por isso me impressionou 

tanto aquela frase de Hiroshima: J’ai désiré 

avoir une inconsolable mémoire. 

 

 

A passagem é pinçada do livro de Edmundo Desnoes (Memorias del 

subdesarrolo, Ediciones Unión, La Habana, 1965; Memórias do 

subdesenvolvimento, trad. Elen Döppenschmitt, Edição Fundação Memorial da 

América Latina, São Paulo, 2008), uma preciosidade derivada, em alguma 

porção não definida ou definível, de outro tempo, tributário da Guerra Fria, do 

Terceiro-mundismo, da Crise dos Mísseis em Cuba, da Revolução pelo 

continente americano e tantas outras verdades, meia verdades e ilusões de uma 

época e de um estado de espírito. No livro, e na passagem em particular, o 
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espírito do mundo descreve-se em uma fórmula capital, e que tomamos como a 

melhor glosa do atual momento do país: o subdesenvolvimento é a incapacidade 

de acumular experiência. Antes de seguir, mais uma observação: o livro 

igualmente deu em um filme notável, do mesmo título, de Tomáz Gutiérrez Alea.  

Voltemos à fórmula. A razão disso não comporta nenhum mistério. 

Enquanto este texto é escrito, a custo, está-se a uma semana do provável golpe 

do impedimento da Presidenta da República – ainda estamos em 12 de abril de 

2016, horário de Brasília. Não se espera tanques na rua, nem o retorno da vaca 

fardada, o general Mourão Filho. Não se espera pronunciamentos de caserna, 

de generais de quatro estrela e que tais. O clima, o discurso e o decoro é, porém, 

o do golpe de 1964, com as variações de espírito que a repetição das preceptivas 

do gênero permite. O gênero é golpe. Outros atores assumiram as fardas e os 

fardos do golpe. Aparentemente estão bem à vontade.  

Quase não há dúvidas de que se trata de golpe, dir-se-ia, apenas 

deixando um fio de dúvida à própria dúvida e ao leitor ocasional dessas linhas 

de péssimo agouro. De fato, a olhar de perto, não há dúvida.  

Antes de iniciar disputas infrutíferas, poupo o leitor da discussão legal 

sobre se há ou não crime de responsabilidade da Presidenta da República e do 

estatuto jurídico-político do impedimento. Sobre os supostos crimes de 

responsabilidade, não havia até ontem, ou até antes de ontem, quando não só a 

prática quanto o entendimento dos tribunais e órgãos assessores autorizava a 

operação contábil posta, primeiro, em dúvida, depois tipificada como crime, não 

por algum tribunal ou juízo em sentido próprio, mas por um órgão assessor e 

pela Câmara dos Deputados e do Congresso Nacional, 

Gastou-se já muita tinta com isso, e a esta altura os juízos estão bem ou 

mal formados e informados. Sigamos. 

A questão aqui será outra. A questão gira em torno dessas memórias do 

subdesenvolvimento. As nossa memórias. 
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 Hoje, permite-se dizer que a memória, por não ter sido bem tratada, 

permite-se confundir com a realidade, no pior sentido do termo. O país 

repentinamente torna-se um museu a céu aberto, a começar pelas senhoras de 

Santana, angariando adeptos para a reforma moral e dos costumes do mundo e 

do país, com os caçadores de comunistas perseguindo os bebês de vermelho, 

ocasionalmente os cães, com a reincorporação no discurso médio das piores 

figuras da higienização social que seu repertório raso permite: e “vamos limpar 

o Brasil”, com a descoberta recente e insofismável de que vivemos em uma 

ditadura comunista. Essas tristes figuras – caçadores de comunistas, lideranças 

e partidários da opus dei, moralizadores de plantão, delírios de extrema direita 

os mais extravagantes possível, mais naturalmente os donos do poder, seus 

acólitos e a grã-finagem em geral, com o tradicional algodão nas narinas – 

passam todos por nós sem nos ver. A falta da memória não deixa que se ponha 

a realidade em perspectiva. Outro corolário da nossa crônica incapacidade de 

acumular experiências.  

A memória (com “m” maiúscula e minúscula) perdeu completamente seu 

apelo, tornou-se invisível, e encolhida, deve ter ido buscar conforto num obscuro 

álbum de família “intolerável, altos de muitos metros e velhos de infinitos 

minutos” (Carlos Drummond de Andrade, “Os mortos de sobrecasaca”). 

Em suma, voltamos sem mais, sem aprendizado, sem mediação, sem 

anteparo aos anos da invasão comunista no Brasil, que não houve, ao nosso 

mais caro fantasma: em uma sociedade radicalmente desigual e, por óbvio, 

dividida, volta e meia o fantasma desse terrível outro que evitamos 

cotidianamente sai do armário e do quarto da empregada e invade a cozinha. 

Antecipemo-nos. Em boa parte, o comportamento mais histérico e radical, de 

extrema direita, que por esses dias faz fama e fortuna à luz do dia, traduz isso.  

Evidentemente, não se trata apenas desse aspecto. Há bom espaço para 

insatisfação real. A crise política aguda que agora se vive não é mero efeito de 

psicologia de grupo ou histeria coletiva ou fanatismo de facção. Ela é igualmente 
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crise econômica, impasse social, incapacidade de gestão da ordem e mais 

alguns et ceteras. Como toda situação complexa, esta não deriva apenas de um 

sujeito, de um ato, de um erro, nem é responsabilidade de apenas um. É hybris 

por excelência.  

Reconheçamos isso para colocar (ou recolocar) a questão: como não se 

aprendeu a responder à crise, em sentido próprio, de outro modo? Como não 

aprendemos nada com a última ditatura militar, com apoio civil naturalmente? 

Como a resposta que pouco a pouco se torna hegemônica é a típica dos golpes 

passados (e vindouros)? 

 Em Memórias do subdesenvolvimento, tanto no livro quanto no filme, o 

protagonista vaga por uma Havana ligeiramente surreal, abandonada pela 

classe média, pós-revolução cubana, às vésperas da crise dos mísseis, com um 

involuntário ar fantasmagórico. Ele segue cada vez mais perdido em sua classe 

e em sua cidade, desmobilizado em sua própria indiferença lírica em relação ao 

mundo a sua volta, o que, simultaneamente, o liga a sua cidade e ao seu país e 

põe entre ele e sua cidade um misto de distância e proximidade. Se não era 

exatamente “revolucionário”, igualmente não pretendeu fugir para Miami. No 

intermezzo dessa distância improvável, ele tenta desvendar algo como um 

mistério, um segredo insondável: por que somos subdesenvolvidos, por que não 

aprendemos, por que não acumulamos experiência? 

Olhando diante desse retorno inesperado do passado, sou tomado 

igualmente por um vago fastio melancólico do mote, uma despretensão diante 

do vem por aí. Reitero: o golpe ainda não aconteceu. Parece, porém, que o 

recurso às forças líricas do mundo em nada impedirá que ele não aconteça. 

Melhor: parece haver uma insondável força regressiva a fazer da história do 

Brasil o permanente esquecimento de si mesma, o permanente retorno do 

recalcado. 
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Refaço o último movimento. Não há destino ou fatalismo que não seja 

deste nosso mundo, com suas mais objetivas condicionantes. Não se trata, no 

fim das contas, do espírito de algum pai simbólico a assombrar por essas bandas 

o príncipe da Dinamarca, nosso subdesenvolvimento, que só se põe questões 

que não é capaz de responder. O que de fato ocorre como urgência, agora, 

impossível, é como entender o que se passa, diante do espetáculo regressivo e 

de violência a memória que ora vivemos, depois de doze anos de governo 

progressista. Foi isso mesmo, afinal? Culpa do governo, culpa da sociedade? 

Culpa da nossa malfadada elite, etc., etc., etc. ? Sem responder à questão, sem 

cair em simplismos, há de se reconhecer que há nisso muito material para 

reflexão, porque não somos capazes de escapar de nosso ponto de partida. 

Voltamos ao golpe. Igualmente cabe a questão: essa experiência, com todos os 

seus problemas, não teria produzido nenhum efeito reativo na sociedade 

brasileira, no melhor sentido do termo, nenhuma capacidade de reinventar 

caminhos diante da repetição de impasses e diante de uma escalada nitidamente 

fascista, desde de algum tempo pronta e paciente, a aguardar a melhor 

conjuntura para irromper triunfal? 

Insisto. O que assombra não seria tanto o repertório de erros do governo, 

a articulação da direita em torno de uma pauta claramente golpista, o retorno do 

tenentismo de direita, agora sob o corporativismo da toga. Reformulo: isso, de 

fato, assusta. Assusta ainda mais a incapacidade do país em responder de outro 

modo, em salvaguardar nossa melhor experiência civilizatória – com todas as 

suas imperfeições, limitações e frustações – a CF 1988. 

Meu derrotismo leva-me a crer que haverá golpe. Espero que não. Vejam: 

a esperança é aqui nota subjetiva da impotência. Mas não creio mais em uma 

capacidade repentina do governo articular-se, mesmo com a presença 

providencial do ex-presidente Lula, e suas excepcionais qualidades de quadro 

político. Haverá resistência como tem havido, e há que se resistir.  
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E não me parece absurdo supor que no quadro pós-golpe, optando em 

conjecturar pelo pior, as forças democráticas e de resistência ganharão novo 

empuxo diante de um governo nitidamente ilegítimo. Não esperaria pacificação 

com o golpe. Tudo leva a crer que haverá acirramento.  

O pós-golpe dinamizará ainda mais o movimento popular e as forças de 

esquerda e progressista, talvez um momento único para reorganizar as forças 

de esquerda, isto é, intensificará uma disputa real na sociedade (com seus 

componentes distributivos, simbólicos e de classe) a despeito do teatro 

parlamentar, que caducou agudamente no correr desse processo.  

Tal acirramento não poderá ser tolerado, porque em parte ele organiza a 

esquerda viva do país, porque em maior parte ele porá em dúvida um governo 

já sem legitimidade. Levará o novo partido da ordem, algo como uma malta de 

oportunistas de toda ordem e estirpe, o novo Centrão, a só ser capaz de operar 

com algo próximo de um estado de sítio, de fato, para a sociedade e para as 

instituições, que pode igualmente ter seus desdobramentos de direito, a fim de 

haver alguma proteção e reconhecimento legal dos atos de força que prometem 

vir. Não se pode desconsiderar absolutamente o quanto a solução golpista trará 

consiga de crescente ilegitimidade. Hoje, com os dados disponíveis, já se pode 

notar sem muito medo de errar o quanto as figuras de proa do golpe assumem 

e assumirão cada vez mais os piores adjetivos na aceleração desse processo.  

Avançando na conjectura, eu diria: o golpe será o prelúdio de outro golpe, 

esse sim duro e claro. O golpe do impedimento ensejará o golpe no golpe, o 

retorno do AI 5. Candidatos a Costa e Silva não faltarão. 

Podemos estar às vésperas de dias sombrios, dos piores.  

Concluo.  
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Volto a Sergio, o protagonista de Memórias do subdesenvolvimento. 

Olhando-o no espelho da memória, vê-se como seu lirismo anti-heroico lhe dá 

indiferença o suficiente para enfrentar a crise dos mísseis.  

A analogia não cabe entre nós: quando se esquece da memória das 

coisas, nada mais pode ser lembrado, nenhum lirismo salva, nenhuma crítica é 

suficiente. Abre os vidros de loção e abafa o insuportável mal cheiro da memória.  
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A situação política brasileira deu origem, no último 

ano, a uma discussão bastante rica no interior da 

esquerda, na forma de debates públicos, de 

intervenções na mídia audiovisual e de artigos de 

jornal. Essa discussão, cujos agentes eram, quase 

todos, intelectuais de esquerda, ou homens e 

mulheres políticos de esquerda, já entrava no tema 

da crise recente envolvendo a ameaça ao mandato 

da presidente da República; mas ela tinha também 

um sentido mais geral, na medida em que girava em 

torno de questões como a do caráter dos partidos 

brasileiros e das perspectivas da esquerda. Deixarei de lado, aqui, a 

problemática imediata em torno da ameaça ao mandato da figura principal do 

executivo do país, para me debruçar sobre temas menos imediatos e mais 

gerais. Na realidade, qualquer que seja a sua gravidade, os acontecimentos mais 

recentes não eliminam o interesse de um enfoque mais mediato e geral.  

A situação do país era – ou devia ser – a ocasião para que a esquerda 

brasileira repensasse algumas questões fundamentais. Ouviu-se alguma coisa 

a esse respeito nos debates, mas creio que não muito; e mesmo aquém das 

grandes questões de longo prazo, ou mais teóricas – apesar da qualidade não 

desprezível do debate –, creio que muitos pontos importantes ficaram de lado ou 

 
 
Ruy FAUSTO 

  

Notas críticas a propósito de debates e 
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foram desenvolvidos de forma insatisfatória. Se é difícil fazer um diagnóstico 

geral sobre as discussões, eu diria que as dificuldades e omissões, pelo menos 

em parte, advinham de uma atitude um pouco ambígua diante da teoria que foi 

hegemônica no período anterior, o marxismo, lido numa certa versão. Por um 

lado, constata-se – ainda que não em todos os casos – uma dependência 

excessiva em relação a essa teoria. Porém, mais precisamente, havia uma certa 

ambiguidade em relação a ela. Em um plano mais teórico ou no que se refere 

aos objetivos de longo prazo, constatava-se uma atitude de crítica mais ou 

menos implícita, mais ou menos explícita, dos fundamentos da teoria 

hegemônica (ou pelo menos um certo distanciamento em relação a ela), porém 

ao mesmo tempo, tudo se passava como se, nas análises sobre problemas e 

perspectivas mais imediatos, não se tirassem todas as consequências daquela 

postura crítica. Houve, frequentemente, uma espécie de desequilíbrio entre um 

plano e outro. Não mais se acreditava na política do “comunismo“ (mesmo o não 

stalinista), e entretanto continuava-se a pensar os objetos e problemas imediatos 

a partir de um ponto de vista em que o peso da teoria hegemônica era evidente. 

Nesse sentido, creio que seria necessário intervir nos dois planos. Dizer alguma 

coisa sobre quais seriam ou deveriam ser os nossos objetivos a longo prazo, 

mas, também, num segundo momento, discutir questões de alcance mais 

imediato. Eu me restringiria a alguns pontos cuja omissão ou insuficiência são 

especialmente gritantes.41  

  

1. Sobre os objetivos últimos de uma política de esquerda (no Brasil e 

para além dele). 

                                            

41 Uma parte desses problemas foram desenvolvidos num artigo que meu amigo Cicero Araújo e 

eu preparamos – “Sombras e luzes à esquerda“ –, artigo que deve sair proximamente em um 

volume, de que participam também outros autores. Esforcei-me por reduzir as repetições. 
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 Esse tema pode parecer secundário, principalmente para os espíritos 

pragmáticos, que, aliás, nos últimos tempos, têm tido um peso considerável na 

esquerda internacional. Mas essa suposição é ilusória. Não há nada que 

prejudique mais a esquerda do que a confusão, a obscuridade e o engano a 

propósito dos seus fins (fins imediatos, mas também, e not least, fins “últimos” 

ou mediatos). Deve-se dizer que com a crise das sociedades burocrático-

totalitárias – crise que, tudo somado, foi certamente um acontecimento 

auspicioso para o futuro das esquerdas –, criou-se uma espécie de vazio. Este 

é ou simples efeito de uma omissão mais ou menos voluntária (deixa-se de 

pensar nos fins ou porque se supõe que eles seriam evidentes, ou porque se 

acredita que a reflexão sobre eles não teria importância), ou é o resultado de um 

preenchimento defeituoso, porque operado através de um combinado de ideias 

ecléticas, pouco ou mal articuladas. Com isso, não quero dizer que, no período 

anterior, a perspectiva tivesse sido mais clara e mais legítima... Muito pelo 

contrário. Com exceção de uma pequena minoria, a esquerda enxergava nos 

governos burocrático-totalitários verdadeiros poderes de esquerda, formas 

políticas “socialistas” ou de “transição para o socialismo”... Hoje, esse engano 

parece que caiu, se é que caiu de fato. Mas no lugar dessa ilusão – mesmo se a 

desmistificação desta foi um grande progresso –, veio uma confusão 

generalizada. Ora, qualquer luta de esquerda, no Brasil ou fora dele, precisa ter 

presente os seus objetivos, imediatos e mediatos, sem o que, mais tarde ou mais 

cedo, efeitos negativos se farão sentir. Claro que não posso me estender muito, 

aqui, a esse respeito. Mas gostaria de formular esquematicamente algumas 

teses. Algumas delas talvez pareçam óbvias, outras parecerão, pelo contrário, 

escandalosas ou inadmissíveis. Como a teoria de referência no período anterior 

era o marxismo (ou um certo marxismo), essas teses tomam frequentemente o 

caráter de formulações críticas em relação àquela teoria hegemônica.  

Em nosso horizonte – claro que se considerarmos o conjunto do projeto, 

trata-se de um objetivo, por ora, bem distante e que poderá parecer utópico – 
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deve estar uma certo tipo de sociedade, com certas características, tanto no 

plano econômico (a) como no plano político (b), pelo menos. 

 

 (a) A meu ver, o objetivo último de uma luta da esquerda – no Brasil ou 

fora dele – não pode ser o comunismo, como era para a maioria, no período 

anterior, o que pode parecer óbvio ou, como dizem os franceses: “ce qui va sans 

dire” (o que vai sem dizer, o que não é preciso dizer). Só que os franceses 

costumam acrescentar, e eu também acrescento aqui: “mais va encore mieux en 

disant” (“mas vai melhor ainda dizendo”). Porém, se o objetivo último não é e 

nem pode ser o comunismo – uma sociedade transparente e absolutamente 

igualitária é não só um sonho irrealizável mas um sonho perigoso –, há razões 

para continuar afirmando que o nosso objetivo último é a “erradicação do 

capitalismo”. Porém, é preciso explicar o que entendo por isso. O fim do 

capitalismo não representaria o fim do Estado – há muitas razões para justificar 

a necessidade de uma sobrevivência do Estado, mesmo se a crítica do Estado 

é central e urgente –, assim como ele não significaria também o 

desaparecimento de toda propriedade privada (nesse plano, a resposta da teoria 

hegemônica era mais ou menos ambígua) ou mesmo de todo intercâmbio de 

mercadorias. Eu diria mais. Mesmo a existência de “algum” capital é pensável e 

admissível: a sobrevivência de “algum” capital, ao contrário do que as aparências 

sugerem, não implica necessariamente em capitalismo. O capitalismo exige 

pleno desenvolvimento do capital, para existir enquanto tal. O que se deve tomar 

como objetivo último não é o fim de todo capital, mas a neutralização extensiva 

e intensiva do capital. Isto é, o exigível é que, por um lado, o capital não possa 

entrar em determinados domínios, e, por outro, que a sua força seja controlada 

por mecanismos que a limitem, mecanismo que podem vir tanto do Estado como 

da sociedade civil. Ver mais detalhes, a esse respeito, na última parte deste 

texto.  
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(b) O objetivo – e aqui também nos separamos da teoria hegemônica – é 

uma sociedade democrática. Não posso entrar em detalhes sobre como se 

deveria pensar essa democracia. Mas digamos, em grandes linhas: 1) pelo fato 

de se supor o fim do capitalismo enquanto capitalismo, essa democracia não 

teria a ambiguidade e a “impureza” das democracias de hoje (da que existe no 

Brasil, ou das que existem fora dele); 2) mas o ideal democrático não deveria 

implicar no desaparecimento da democracia representativa, como se ouve, hoje, 

frequentemente, da boca deste ou daquele teórico ou político, em geral de 

extrema esquerda. Resumo os meus argumentos em favor da representação: I) 

o fim de toda representação (não me refiro à incorporação possível e necessária 

de diferentes formas de participação direta) é muito problemático, mesmo 

pensando no uso possível de instrumentos eletrônicos; II) uma intervenção direta 

é não só difícil, mas em forma muito ampla pode ser indesejável, e isso por dois 

motivos principais: primeiramente, se o caráter democrático de uma 

manifestação direta pode parecer, e em muitos casos é, efetivamente, superior 

à manifestação indireta, ela tem também os seus inconvenientes. Ainda que 

tenha sido feito um mau uso do argumento, é um fato que, em muitos casos, 

plebiscitos e referendos podem levar à aprovação de medidas muito 

demagógicas, ou simplesmente reacionárias, as quais seriam melhor 

neutralizadas se tivesse havido mediação representativa (exemplo: na França, 

um plebiscito sobre a pena de morte, ou a cassação da nacionalidade para 

determinados crimes daria provavelmente um resultado favorável a uma e outra 

medida). Em segundo lugar, a representação tem uma vantagem, que me parece 

evidente, de que se falou pouco. Se a representação vier ligada com a proibição 

estrita da acumulação de cargos, não só no espaço como também no tempo 

(sem falar no recall), ela evitaria a sobrecarga que representa certamente a 

atividade política para um número muito grande, senão majoritário, de cidadãos. 

A verdade dessa afirmação fica evidente quando acompanhamos o processo de 

formação de novos grupos políticos (de esquerda).  

O tempo disponível para a atividade política é quase sempre um 

problema: dada a multiplicidade dos nossos interesses e obrigações, é 
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frequentemente difícil assumir compromissos políticos que se estendam por um 

tempo muito longo ou mais ou menos ilimitado. A contrario, muita gente não só 

aceita participar, mas se dispõe a assumir responsabilidades maiores, desde que 

a duração do trabalho seja limitada e delimitada (em anos, ou em porções do 

tempo diário ou semanal). – Uma democracia de tipo representativo, mas em 

que se combinem formas de participação direta, e na qual se delimitem 

rigorosamente, no espaço e no tempo, as possibilidades de acumulação de 

cargos, deve ser o nosso objetivo. Sob esse aspecto – não quanto à democracia 

sem capitalismo; isto, por ora, fica no horizonte – trata-se de um projeto pensável 

também para o curto prazo. 

   

2. Algumas questões mais imediatas.  

 

Mas, para além da questão dos objetivos “últimos“ ou mediatos, houve 

outros pontos obscuros ou com desenvolvimento muito discutível nos 

pronunciamentos e intervenções referidos.  

No que se refere às questões mais imediatas, há, a meu ver, dois pontos 

particularmente frágeis, que gostaria de destacar. Um é o da corrupção. O outro, 

o do papel das classes médias.  

   

2.1. Corrupção 

 

É impressionante a insuficiência, no que se refere a esse ponto, de pelo 

menos uma boa parte das intervenções de esquerda, que ocorreram no período 

recente. O limite último do engano foi a opinião dos que dizem que o problema 
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não existe, ou mais simplesmente dos que afirmam que onde existe capitalismo 

existe corrupção, e portanto não cabe fazer nada. Às vezes foi-se até 

acrescentar que a crítica da corrupção vinha de uma ilusão neocolonialista: a 

base dessa crítica teria sido uma comparação entre a Europa e o Brasil, 

comprometida pela suposição errônea de que na Europa não existiria corrupção, 

fenômeno nacional. Houve até quem culpasse certos clássicos da literatura 

política e econômica brasileira por terem veiculado esse tipo de ilusão.  

Para além dessa denegação simplista, nos melhores casos falou-se sim 

da corrupção, mas ela apareceu frequentemente como um fenômeno adjetivo, a 

referência clássica paradigmática sendo então, não por acaso, Marx, e, em 

particular, certos textos sobre “máfias” políticas do Dezoito Brumário de Luís 

Napoleão. Ora, nada disso se sustenta. O problema de saber se há mais ou 

menos corrupção na Europa do que no Brasil pode ter algum interesse, mas ele 

não é essencial (o que não quer dizer que toda comparação entre o Brasil e a 

Europa não tenha interesse). Aliás, a corrupção existe aqui e lá, embora em 

formas diferentes. O essencial é que, maior ou menor, ela representa sempre 

um problema. Quanto à ideia de que na Europa o que não há é apenas a 

“pequena“ corrupção, que isto seja verdade ou não, deve-se dizer que a 

chamada “pequena“ corrupção tem também efeitos muito negativos, e pode ser 

tão prejudicial a um país quanto a “grande”. Mas o nosso argumento crítico 

decisivo é o de que, na medida em que temos um projeto democrático (e não 

comunista ou equivalente), a luta contra a corrupção passa a ser substantiva. 

Ela não é mais uma peripécia no caminho da grande revolução. Alias poder-se-

ia dizer que a leniência em relação à corrupção por parte dos políticos ligados 

ao PC é, entre outras coisas, sem dúvida, uma espécie de herança da política 

revolucionária. A ideia de uma justificação dos meios por meio dos fins continua 

presente, só que agora os meios não são mais a violência. Esta foi substituída 

pela corrupção, o que significa que o princípio de base continua sendo o mesmo, 

com os resultados que conhecemos. 
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2.2. Classes médias 

 

Esse tema está muito ligado ao anterior, e de novo tem a ver, em parte, 

com o peso que continua tendo a teoria hegemônica. Se é verdade que os 

sonhos revolucionários foram – pelo menos parcialmente – abandonados, 

restou, um pouco contraditoriamente, uma concepção de política em que se 

privilegiam de forma mais ou menos excessiva as classes mais populares e 

supostamente mais revolucionárias: operários e camponeses. De qualquer 

modo, a classe média só aparece como classe intermediária, politicamente 

incerta e fundamentalmente suspeita. Em primeiro lugar, poder-se-ia observar, 

a esse respeito, que, mesmo do ponto de vista clássico, pelo menos dentro da 

tradição marxista – aqui, excepcionalmente, a tradição talvez seja mais realista 

do que o original –, valorizou-se bastante o papel que poderiam ter as classes 

médias e a importância em contar com o apoio delas. Pelo menos a ideia de que 

ganhar o apoio das classes médias (que, caso contrário, seriam manipuladas 

pela direita) era um objetivo político de magnitude considerável. Ora, o que se 

ouve em muitos meios da esquerda brasileira – principalmente na extrema 

esquerda, mas não só – é que a classe média está a serviço da reação, que ela 

tem quase que substancialmente uma tendência a apoiar os projetos reacionário 

e até conspiratórios da direita. Ora, se é evidente que uma parte da classe média 

vai nessa direção, trata-se só de uma parte. Existe um amplo setor da classe 

média (ao qual, é bom não esquecer, nós pertencemos) que não vai, de forma 

alguma, nessa direção. Pelo contrário, esse último setor, que não é pequeno, 

apoia os movimentos progressistas, tem sensibilidade ecológica, e é a favor do 

que há de mais avançado em matéria de problemas “de sociedade” etc. A 

acrescentar que ele é bem menos sensível às sereias do populismo do que as 

classes populares, o que não quer dizer que o apoio das últimas não venha a 

ser, em seu momento, decisivo. Enfim, é urgente rever a atitude que toma 

tradicionalmente certa esquerda diante das classes médias. Há que abandonar 

certa doxa “marxista” que não descreve com objetividade a situação, e que, por 
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isso mesmo, só prepara derrotas. Um dos aspectos dessa demonização das 

classes médias está precisamente na acusação de “moralismo” que a elas se 

faz, frequentemente. Sem dúvida, há um moralismo da direita, ao qual uma parte 

da classe média é sensível. Mas a exigência de moralidade na “coisa pública”, 

afirmada por muita gente de classe média que não tem nenhuma simpatia pela 

direita, é perfeitamente justificável. Diria mais: a base pretensamente “moralista” 

vê mais longe do que políticos e intelectuais que se apressam a lhes dar lições 

de realismo político ou de revolucionarismo. 

 

 3. Perspectivas. Projetos e organizações 

 

As dificuldades da esquerda brasileira são de várias ordens, mas elas se 

exprimem imediatamente – a questão aflorou nas discussões – em termos de 

problemas de organização. Por outro lado – um ponto fundamental que 

raramente apareceu – necessitamos, senão de um programa completo, pelo 

menos da indicação de algumas medidas de governo favoráveis aos mais pobres 

e mais explorados, que poderiam ser decididas a curto prazo. Como 

anteriormente, tentarei desenvolver alguns pontos que ficaram mais ou menos 

omissos nos pronunciamentos públicos recentes. 

Como e onde atuar ? Infelizmente, não temos muitas opções. Além de 

alguns partidos de extrema-esquerda, de pouco peso, e, em alguns casos, até 

mesmo de orientação confessadamente stalinista, restam o PT, o PSOL, além 

dos verdes. Os verdes se apresentaram como uma alternativa, mas no estado 

atual (refiro-me aos verdes, no Brasil), pecam por uma linha econômica muito 

liberal, e por posições muito pouco avançada no que toca aos problemas “de 

sociedade” (aborto, por exemplo). O PT, como se sabe, está em plena crise, e 

como que esgotou o seu ciclo, embora não se deva supor que ele esteja morto. 

Mas, em termos de organização, precisamos de alguma coisa que, mesmo se 
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modesta, deve ser diferente. Restaria o PSOL. Esse partido tem o mérito de ter 

denunciado a deriva populista-burocrática do PT, e de não o ter poupado no que 

se refere às questões de corrupção. Mas, se o PSOL mostrou algumas 

qualidades, ele tem muitos defeitos. No essencial, a sua insuficiência reside no 

fato de que se trata de um partido com uma ideologia marcada pelo 

neoleninismo, embora as opiniões de seus militantes sejam provavelmente 

variáveis. Porém, salvo erro, há uma tendência geral entre os membros e 

simpatizantes do partido, no sentido de apoiar (ainda que de modo mais ou 

menos “crítico”) governos autoritários do tipo do atual governo cubano. E, no 

plano nacional, a direção do partido não mostra preocupação com os rumos 

populistas de tal ou tal “movimento social”. Ora, não é bem disso que necessita 

a esquerda brasileira. Considerando tudo o que houve e ainda há de negativo no 

PT, pode-se dizer que nem esse partido nem o PSOL satisfazem às nossas reais 

necessidades. Em termos organizatórios, seria preciso tentar formar, de 

imediato, uma frente composta de militantes e intelectuais que estão 

descontentes com essas organizações. Muitos deles, principalmente no caso do 

PT, estão de saída do partido. Essa reunião de forças seria um primeiro passo 

no sentido de organizar a esquerda em torno de um programa crítico e 

independente. Se esse passo permitirá fundar um novo partido, ainda que 

pequeno – o problema do PSOL, por exemplo, não é o de que seja um partido 

pequeno, como pretenderam alguns, o problema dele é outro – só o futuro o dirá. 

No que se refere a medidas que poderiam ser propostas imediatamente, 

salta aos olhos – embora quase não se fale disso na esquerda, e menos ainda 

na direita – o problema da progressividade muito imperfeita e injusta da 

legislação fiscal brasileira. Compare-se o que pagam no Brasil e o que pagam 

na Europa os mais ricos (quando pagam...) – aqui a comparação se impõe – e 

ver-se-á que a diferença é brutal. Basta dizer que no Brasil há uma alíquota 

máxima, de 27,5%, que é paga por todos os contribuintes que ultrapassam um 

nível relativamente moderado de ganhos. Isto é, quem tiver rendimentos um 

pouco superiores a esse nível pagará o mesmo que um contribuinte possuidor 

de uma grande fortuna (e isto se fizermos abstração das possibilidades muito 
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superiores de sonegação de que dispõe este último...). Não se diga que uma 

alteração nesse plano teria efeitos negativos para os investimento. Não sou 

especialista, mas nada me faz crer que o aumento desse imposto implicaria na 

redução de gastos produtivos. Na mesma linha de pensamento, haveria que 

gravar a transmissão de bens imóveis em níveis comparáveis aos vigentes na 

maioria dos países avançados. Também aqui, se se fizer a comparação, ver-se-

á que a diferença é brutal.  

Entretanto, nenhuma reforma poderia funcionar sem uma reforma do 

Estado. Esta significa, por um lado, reforma dos processos eleitorais, de maneira 

a permitir uma redução dos gastos de campanha e uma menor intervenção dos 

poderes econômicos no processo político. Por outro lado, indica reformas 

internas. De um modo geral, e voltando ao tema anterior, é impossível fazer 

projetos econômicos em que se dá ao Estado um papel importante, sem que se 

garanta a honestidade das práticas dos agentes do Estado. Desse ponto de 

vista, a honestidade administrativa é bem mais importante para a esquerda do 

que para a direita. Por exemplo, se há desvios de verba na Petrobrás, toda 

campanha contra eventuais projetos de privatização fica comprometida. Mas, 

além disso, e de um modo que poderia parecer paradoxal, se é desejável uma 

maior intervenção do Estado na ordem econômica, impõe-se ao mesmo tempo 

certo tipo de política que dê um poder maior à sociedade civil, limitando tanto o 

poder econômico quanto o do Estado. Por exemplo, a que promove o reforço da 

representação de usuários e/ou de funcionários, em instituições privadas, 

públicas ou semipúblicas; mas também a que facilita o desenvolvimento do setor 

– existente na economia brasileira, embora com peso relativamente pequeno – 

da chamada economia solidária, o das empresas apropriadas e geridas em 

forma coletiva. Essas políticas de “intervenção da sociedade civil” não são 

incompatíveis com a exigência de que o Estado tenha um papel maior na ordem 

econômica. Se a propriedade estatal ou, talvez, melhor, do “poder político-civil” 

sobre as indústrias básicas e as empresas de serviços públicos, limita o poder 

do capital, tanto em sentido extensivo quanto em sentido extensivo, a 



Revista Fevereiro 

POLÍTICA  TEORIA  CULTURA                                                   ISSN 2236-2037 

91 

www.revistafevereiro.com 

representação civil e as cooperativas erigem barreiras à expansão ilimitada, 

intensiva ou extensiva, tanto do capital quanto do Estado. 

Estas são algumas ideias sobre o que me parece ter mais faltado às 

principais discussões e pronunciamentos de esquerda que tiveram lugar nos 

últimos doze meses.  
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Pós-escrito 

 

 “Je suis coxinha” foi o título da primeira 

versão deste texto, apresentada em 2015 

no evento “Jornadas de junho... 2 anos 

depois”. De lá pra cá, depois de arrefecer 

em agosto do ano passado, o vulto golpista 

tomou fôlego instilado pela combinação 

entre terror midiático e populismo judicial. 

Essa apresentação ao texto não devia soar 

como um réquiem, mas a semana iniciada 

em 18 de março não autoriza mais do que um epitáfio. Seja qual for o rumo 

tomado, com ou sem anomia nas ruas, com ou sem golpe institucional, com ou 

sem o protagonismo das esquerdas pró-democracia, o estrago já foi feito e o 

esboço de um contrato social democrata, destruído. 

Já o diagnóstico da subjetividade fascista ganhou, infelizmente, força. Leitores e 

colegas contemporizam: “uma multidão desse tamanho todo pode ser taxada de 

fascista?”. Sim e não. Sim, porque fascista é aquilo que não consegue 

reconhecer e que não quer reconhecer a divisão, o conflito e o conflito 

José SZWAKO 

O fascismo contemporâneo 
brasileiro ou o mundo segundo o 
conservadorismo 
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institucionalizado. As futuras análises empíricas poderão corroborar ou 

desvalidar a hipótese, mas, desde já, nota-se que, na visão tosca, não há nem 

deveria haver esquerda, centro ou direita, muito pelo contrário – “estou aqui pelo 

Brasil!”, diz o/a parente fascistoide. Sim e também não: apenas uma fração aí é 

fascista – tanto pior, porque a exceção nas instituições e na sociedade é hoje 

naturalizada, midiatizada, “negociada”. 

Há um golpe em curso. Se é difícil dar-lhe um adjetivo adequado, não dizê-lo 

vigente seria sórdido. Em outras longitudes, ali ao lado, o neogolpe levou 

subtexto de gênero. Aqui, a pauta é dada pelo racismo de classe à brasileira – a 

cada neogolpe corresponde sua turba neocidadã, raivosa, danificada... Boa 

leitura e boa sorte. 

Escrito 

A foto em família não podia faltar. Faz uma fila, arruma a camiseta, sorri pra 

câmera, ajeita as crianças e todo mundo diz: “xis!”. É o sorriso da vitória. Poderia 

ser uma tarde normal de domingo, com direito a passeio no shopping pra depois 

voltar e juntar a família toda no sofá para o programa Fantástico, mas, aquele 

domingo “foi inesquecível”. Na Vieira Souto, na Paulista, ou em qualquer lugar 

público visitável deste país, transpirava a multidão pulsante, as máscaras, as 

cores, os cartazes, as piadas, o carro de som do Movimento Brasil Livre (MBL) 

– tudo muito lindo, uma suposta aula de cidadania na autointitulada “maior 

manifestação da história do Brasil”. As crianças adoraram. Quando tocou o hino 

lembrou a Copa. “Que emoção”: todo mundo de verde e amarelo, o “povo” 

mostrou afinal “quem manda neste país”. “Não aguentamos mais essa pouca 

vergonha, essa roubalheira”. No carro de som com o símbolo do 

Revoltados online, a faixa em preto e branco dizia “chega à corrupção!”. Na foto, 

ficou bonito o “fora PT”, em outra camiseta era o “fora Dillma” (sic) que também 

dividiu espaço na estampa com os signos da reação. 

Depois da foto familiar veio a selfie. É o fetiche, lugar comum, das massas que 

se apropriaram da rua como seu palco em março, em abril e, com menos fôlego, 

em agosto – massa cada vez menor, mais elitizada, pura mesmo, e mais 
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virulenta também. A surpresa maior foi que a selfie não teve tantas curtidas 

quanto a fotografia dos policiais. Não só dos policiais: teve também foto com 

cachorro, com tanque, com a guarda municipal... Forças repressivas? Ora, 

repressão é pra quem precisa levar um corretivo. Em depoimento gravado e 

eivado de lágrimas, uma mulher diz: “Perdão às forças armadas, [perdão] por 

tacharem vocês de criminosos, ditadores... Eu vivi no regime militar, não fui 

presa, não fui exilada”. Noutro vídeo, vê-se uma mulher transtornada que se 

desculpa envolta num lenço verde e amarelo; na foto, o colorido civil contrasta 

com o tom cinzento das forças repressivas e o mal-estar se disfarça num abraço 

meio próximo meio distante com o policial; no quase sorriso do policial, o 

desconforto se desfaz momentaneamente ao receber uma rosa. Mas não se 

engane, não se trata de uma versão brasileira de Marc Riboud testemunhando 

a luta pelo fim da guerra do Vietnã ao som de All we need is love. Tudo o que 

eles querem e precisam é tânatos... “intervenção militar já!” – é isso que se lê 

nos cartazes e nas mentes Brasil afora. A rosa é fake. 

O MBL editou um vídeo da suposta “maior manifestação” do país. À abertura, 

um “15 de março” em amarelo brilha contra o fundo preto. A câmera começa a 

filmagem apontando para os pés, para o chão, como quem argumenta “isso aqui 

vem das bases”, vem do “povo”, signo central aí em disputa. O apelo é sonoro. 

As vibrações de um coração que tocam bem ao começo dão vez a uma multidão 

ensandecida gritando um desritmado “o PT roubou”, repetido à exaustão em abril 

e agosto. O plano de tela se fecha para, sob uma batuta de tom policialesco, 

reabrir com tomadas panorâmicas posteriormente repetidas à exaustão na mídia 

hegemônica, nova e velha. Esses panoramas, ao mesmo tempo em parecem 

querer emprestar legitimidade ao “impeachment”, têm que dividir o espetáculo 

com uma ciclovia avermelhada então em construção na Avenida Paulista. 

Essas descrições de cenas, imagens e slides trazem evidências daquilo que 

chamo de “fascismo brasileiro contemporâneo”, evidências retiradas, por sua 

vez, dos protestos encarnados por simples “coxinhas” e liderados por 

contramovimentos que formam um gradiente cujos matizes são de difícil 

discernimento: do pouco golpista ao golpista tout court. Isso significa que, apesar 
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de compartilharem uma mentalidade, as pessoas e coletividades engajadas no 

protesto verde e amarelo não estão igualmente convencidas, por exemplo, da 

queda presidencial ou da necessidade de intervenção militar. Há, então, nuances 

internas ao discurso conservador, no interior do qual destaco a fração organizada 

e organizável mais propriamente reacionária.  

Importa, então, destacar a volumosa produção imagética e audiovisual das 

principais protagonistas a partir da mobilização conservadora, sejam as massas 

desorganizadas ou as lideranças desses movimentos de naipe conservador ou 

propriamente reacionário. O que querem essas pessoas? Quais argumentos e 

sentimentos as mobilizam? E, de modo mais fundamental: o que faz deste estilo 

de mobilização um protesto fascista? É adequado chamá-los assim? 

Respondo essas questões inspirado por quem teorizou sobre o nazi-fascismo e 

sobreviveu a ele: Max Horkheimer e, mais especialmente, Theodor Adorno. A 

partir deles, trata-se de inquerir as bases psicossociais do protesto canarinho. 

De inspiração frankfurtiana, a análise passa quase que necessariamente pela 

apropriação crítica de termos psicanalíticos negligenciados pelas análises de 

conflitos e movimentos sociais. Trata-se, pois, de uma sociologia de política das 

emoções, dos sentimentos e ressentimentos em jogo, na qual ganham relevo 

noções como desejo, pulsão e libido. Aproveito ainda a análise crítica do 

fascismo brasileiro de outrora, aproximando o integralismo passado a este 

neofascismo. 

Visão de mundo tosca entre os toscos 

Se a edição do vídeo do Movimento Brasil Livre tem o apelo de um filme de ação 

de gosto duvidoso, a sequência dos discursos de suas lideranças, que aparecem 

em cima de um carro de som aos berros num microfone lembrando uma 

performance sindicalista, tenta reproduzir um mito fundador brasileiro: discursa 

o negro, discursa o branco, discursa o mestiço. Isso já foi um mito, hoje mal 

passa de clichê. Enquanto essa edição veicula uma versão simplificada do mito 

das três raças no Brasil, as falas e cartazes expostos no vídeo e nas fotografias 

reproduzem uma simplificação moral do país: o Brasil está dividido entre o bem 
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e o mal. O conteúdo do discurso que abre o vídeo do MBL é peremptório: “O PT 

veio há anos dividindo a sociedade; [entre] ricos e pobres; [entre] negros e 

brancos”. 

Nessa visão de mundo, tudo seria muito simples, muito infantil, em uma palavra, 

é tudo muito estereotipado. No delírio verde e amarelo, mocinho veste camisa 

da seleção, bandido veste vermelho; bom é o Brasil e mal é o PT. Segundo uma 

liderança do MBL, esse partido não teria feito senão “separar o povo brasileiro”. 

Sem divisões, uma coisa imaginada e totalitária, incapaz de reconhecer as 

divisões que organizam a sociedade e a política brasileiras. Uma forma variada 

dessa incapacidade de reconhecimento foi observada por F. Santos logo no ciclo 

de protestos iniciado em 2013. Em meio a outros grupos envolvidos no conflito, 

ele identificava “neonazistas e fascistas assumidos, adeptos da violência e da 

intolerância como meios legítimos de manifestação e expressão de preferências 

e valores”. No rodapé, porém, ele foi mais tímido: “uso os termos ‘fascismo’ e 

‘protofascismo’ de maneira assumidamente pouco rigorosa. Com eles, quero 

designar uma atitude política autoritária cuja essência consiste em não 

reconhecer a pluralidade de interesses e opiniões existentes na sociedade como 

algo legítimo” (nota 2).  

Esse insight de Santos pode, a meu ver, ser corretamente estendido à ideologia 

de atores situados no polo oposto ao dos chamados black blocs, polo no qual 

estão os representantes da Ordem brasileira. Quer dizer, estes últimos sofrem 

de uma limitação grave de pluralismo, tanto quanto tentam se valer dela. Sua 

visão de mundo, e não a dos black blocs, deseja impor limites à variedade de 

interesses e valores legítimos entre nós.  

Essa visão tosca de mundo encerra aquilo que Adorno chama de estereotipia, 

traço central da “personalidade autoritária” (Cf. Adorno, 1965): nessa visão de 

mundo, não existem divisões, pois afinal nós seríamos “um só povo, uma só 

nação” e antes (de 2015?) o “povo não estava na rua”.  As cores do protesto não 

deixam dúvidas: é à Nação que se presta homenagem e se rende contas. É 

sobre Ela, um país imaginado e imaginário, mas ‘em crise’, que fantasiam 

cartazes e manifestantes. “Eu sou brasileiro... com muito orgulho... amor...” 
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– chorus. Quem fica de fora ou dentro da circunscrição discursiva dessa nação 

é evidente. Dentro: “pessoas de bem”, “do lado do Bem”, “gente de família” e 

(pasme) “gente que teve pai”. E, fora: “petista”, “comunista”, “petralha”, “gente de 

esquerda” e – um manifestante à beira do surto psicótico, falando para uma 

câmera, insistiu – “todo petista, só criado pela mãe!”. Sim, exatamente nesse 

nível. 

Interessante como a evocação de uma Nação não se faz, tal como no nazi-

fascismo, via apelos (linguistificados) raciais. Mesmo sem esse apelo, a limitada 

variação na composição racial do protesto é sintomática e ocupa o âmago do 

conservadorismo: “Eu sou negro”, lê-se em um cartaz isolado, “Estou aqui. 

Contra Dilma”. Em outro vídeo, o descompasso entre pessoas racial e 

socialmente distantes explicita o mal-estar: enquanto dá seu depoimento meio 

incongruente a um repórter, o garoto negro é interrompido por uma senhora 

branca, que atravessa dizendo “por que você não entrevista um adulto? Vai 

entrevistar criança?”. Ao que o garoto responde: “Eu tenho 23 anos”. 

Preto ou branco ou mulato, para o conservadorismo, não importa! “Uma só 

Nação”, “todo mundo contra a corrupção”. Em outros vídeos difundidos pela 

rede, cuja gravidade dos casos demandaria uma análise mais psiquiátrica do 

que psicológica, é possível escutar em tom visivelmente emocionado: “eu sou 

brasileiro, eu tenho honra, eu uso a bandeira”. Uma liderança no carro de som 

também invoca um “Nós, os brasileiros” e ao dizê-lo projeta um par que dá 

conteúdo inovador ao antagonismo imaginado entre o bem e o mal: trata-se do 

par povo/elite. No delírio das massas e para as massas, a “maior oposição do 

Brasil” corresponde ao POVO BRASILEIRO – letras garrafais no vídeo. Já a 

“elite”, no conservadorismo nativo, pode significar classe política, elite política 

ou, mais simplesmente, “PT”, isto é, “elite vermelha”. “Elite”, porém, nunca 

coincide com quem está tomando posição, enunciando seja no cartaz seja na 

fala discursada; quem fala sempre está, é claro, ao lado do “povo”, que estaria 

sendo, segundo o chiste no cartaz da esquerda, “desrespeitado”. 

Outro traço psicológico marcante da personalidade autoritária é seu desejo de 

submissão à autoridade. Com efeito, ela permite esclarecer o que é distintivo do 
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uso do termo “autoritário” na teoria crítica. Ao contrário de boa parte do 

pensamento do século XX, o termo não diz respeito a regimes políticos sem 

competição e informação livres; não se trata, portanto, de política institucional. 

Autoritarismo designa, antes, uma introjeção exagerada do superego como 

componente interno e controlador do ego. Daí que se possa falar, por exemplo, 

de família autoritária. Central nesse argumento é adesão a figuras de autoridade 

e ordem que se anexam a um ego frágil e desfigurado, que não apenas se 

submete a figuras de poder, como tira prazer da identificação, real ou imaginária, 

com elas.  

Nesta acepção específica do termo, o autoritarismo como desejo fica patente 

nas imagens e nos discursos, seja no carro de som seja diante das câmeras: a 

mais simples frase precisa é dita em tom de guerra, a garganta não aguenta os 

berros ensandecidos e dedos em riste não faltam para o deleite das massas. 

Daí, então, tentando satisfazer exigências superegóicas de rigidez e retidão, 

uma possível explicação fenomenológica das demandas por militarismo e mais 

militarização. Ao dedo em riste do duce corresponde uma postura corporal 

enrijecida de quem deseja, com a mão no coração para cantar o hino e virado 

pra um poste, submeter-se a algum símbolo de poder.  

É neste sentido que a descrição de abertura deste ensaio ganha sentido. Além 

da foto com a família, a selfie com policiais também foi imagem incansavelmente 

postada, compartilhada e curtida. Interessante notar que sequer se trata de 

figuras de poder. Aqui são figuras de força física que servem de objeto de 

admiração. Essa intimidade com a força ganha versão mais triste no sem fim de 

depoimentos saudosos dos tempos de nosso último governo militar. Em tom 

raivoso, uma pessoa dá um depoimento que virou um triste lugar comum no 

Brasil de hoje: “Eu vivi durante o regime militar, me comportava e nada 

aconteceu comigo”. Essa máxima, nostálgica de uma ordem repressiva, é 

reproduzida incansavelmente nas redes e nas gravações. Esse desejo de ordem 

aparece ainda naquele outro depoimento psicologizado: “Daí essa baderna... se 

você não tem relacionamento com seu pai, você não tem respeito por autoridade. 

O petista é um cara bastardo” – aplausos irrompem.  
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Esse é o integralismo repaginado. A ideologia da Nação não inova propriamente 

ao negar o pluralismo e querer prescindir das divisões sociais, querendo fazer 

esquecer as pistas e forças sociais que trazem à tona qualquer vestígio de 

divisão nacional ou de reconfiguração das suas fundações. Por outra: mais do 

que imaginada, essa Grande Nação desejada é “como uma reunião de famílias” 

(Chauí, 50), estas são contíguas àquela, que, ontem como hoje, só inclui “gente 

do bem”. É “a família brasileira contra o comunismo”; “Deus proteja o Brasil” e 

proteja também as criancinhas de seus pais e avós fascistas. 

  

Antipetismo como antissemitismo – o mundo é dos paranoicos 

Se a submissão à autoridade e a redução do mundo a uma estereotipia tosca 

dão acesso à subjetividade da massa canarinho, outra psicodinâmica clara da 

reação conservadora está em sua paranoia. Adorno e Horkheimer observam que 

o primeiro passo cognitivo do antissemitismo é inventar seu inimigo. Esse inimigo 

criado, “os judeus” como uma só e única coisa, é uma totalidade criada pelo 

nazismo, em termos psicanalíticos, uma projeção nazista. Essa invenção opera 

como uma forma de defesa contra um suposto perigo, um perigo fantasiado 

encarnado em um “inimigo imaginário”. De forma alguma isso é exclusividade 

alemã: uma norte-americana entrevistada na pesquisa coletiva de Adorno chega 

a sustentar que, “com o tempo, os judeus chegarão a governar o país, goste-se 

ou não”.  

No caso brasileiro, a paranoia delirante fomentada sistematicamente pela mídia 

hegemônica e por atores políticos de oposição elegeu como pária o Partido dos 

Trabalhadores. O “fora PT”, assim como o “fora-Dilma-e-leve-o-PT-junto”, nem 

de longe lembram os “fora FHC” e “fora FMI” de outrora. Não são uma forma um 

pouco mais apaixonada de oposição político-ideológica, oposição normal, 

saudável e mesmo necessária a qualquer democracia. O desejo instalado e 

instilado aí é de aniquilação: o “fora PT” quer o fim do PT. Disso dão provas os 

cartazes e depoimentos para quem quiser ver e ouvir. A culpa é das estrelas – 

bela ironia da pesquisa e do material audiovisual produzido pela equipe de Mara 

Telles da UFMG, cujos resultados não surpreendem propriamente e mostram 
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que 90% dos entrevistados no protesto conservador de abril concordam total ou 

parcialmente com a frase “o PT faz um grande mal para o país”. Ora, colocada 

nesses termos, a pesquisa de opinião fere a lógica da opinião da fração mais 

reacionária do conservadorismo que não fez, como não faz, questão de disfarçar 

seus racismos. A questão para o conservador extremado, para quem tem 

orgulho dos seus preconceitos, não é o que se faz ou o que se deixa de fazer, 

não é se o PT faz muito ou pouco mal para o país. Para essa choldra, o PT não 

faz mal, ele é o mal encarnado – assim como o “judeu” do antissemita – cuja 

solução é só uma, o seu fim.  

Nas visões delirantes, adjetivos e países são imagética e discursivamente 

anexados, em tom avermelhado, ao redor de “PT”. “A nossa bandeira jamais 

será vermelha” – tenta a coro. Os termos são paranoides e a repetição fornece 

uma ilusória segurança: o “PT” imaginado e criado como inimigo – leia-se: Dilma, 

Lula e toda essa petralhada e essa falta de vergonha – é o mal. O perigo, a 

ameaça, o escondido, ou seja, a fantasia é constante. Aos prantos, uma mulher 

segue seu depoimento: “O que é Foro de SP? E o Congresso do PT? Eu li na 

íntegra o que vocês vão fazer com a gente, eu não vou permitir. Eu tenho nojo 

de vocês. Não me ameacem. Eu tenho honra”. Esse delírio só perde em 

dramaticidade para casos de visivelmente psiquiátricos. Segundo um rapaz 

transtornado: “Esses caras que estão no poder são tudo comunista. Enquanto 

eles não virem nós de escravos deles, eles não vão parar... eles têm um plano 

de poder, entendeu inocente?”. Inúmeros vídeos reproduzem essa mesma 

lógica: a perseguição e a conspiração, ao menos fora dos textos e da boca de 

ideólogos que tentam racionalizar esse conteúdo, dão o tom. “Você já sabe”; 

“todo mundo sabe”; “a imprensa também sabe”; “eles estão aí”; e “estão 

financiados”; “cuidado!” – o fascismo, sintetizou Adorno, é a ditadura de quem 

tem mania persecutória. Isso piora ainda mais quando matrizes discursivas se 

cruzam: “Nós não vamos permitir que destruam a família brasileira! Não 

admitimos gayzismo”. 

A repetição paranoica não cessa. Ela não é coerente ao mesmo tempo em que 

sofre de excesso de coerência. Tudo é um grande “plano”, por trás do qual está 
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o inimigo criado e imaginado: o PT chegou ao poder, tornando-se, na fala de 

uma liderança no carro de som na Paulista, um “governo golpista” que “roubou 

nosso dinheiro, roubou nossas esperanças; acima de tudo, rouba nossa 

liberdade”. É a síndrome de poder. Paranoia aí sobra, mas as coisas se 

complicam um pouco mais quando ela não é fomentada só pela mídia e pela 

oposição partidária. Cartazes moralizantes pretendem denunciar “a podridão 

deste governo”, vermelho e ateu, e moralistas lutam pelo fim da corrupção. Esses 

casos de corrupção, inseparáveis de seus usos midiáticos, desempenham uma 

função perversa no delírio, pois o paranoico encontra uma pista real e imaginária 

de que não está delirando; como disse o sociopata: “entendeu inocente?”. Na 

verdade, a turba delirante pelo fim da corrupção decreta o fim da luta pelo fim da 

corrupção.  

Nisso também o fascismo contemporâneo é análogo ao integralismo. A 

evocação de imagens e figuras de crise é incessante: crise econômica, crise de 

emprego, crise moral, crise política... Tudo é crise. E se a realidade contradiz 

essas imagens, basta um “apesar da crise” para mantê-la viva nos corações e 

mentes. Mas por que incessante? Porque ela mobiliza subjetivamente e, 

seguindo mais uma vez Chauí, instaura um sentimento de “perigo” cuja solução 

é dar “ordem” – golpe, intervenção, impeachment ou outro nome – a uma 

realidade supostamente “em crise”. 

Hora da diversão 

A foto familiar e a selfie com policiais dividiram espaço na timeline. Domingão: 

dia de protesto ou de tomar um chopp? “Ordem e pró-seco” – hilário. “Não se 

esqueça de levar a bandeira do nosso país. Vamos ensinar para as crianças o 

que é cidadania”. Imagem bonita e grotesca: a família brasileira unida no e pelo 

gozo conservador, refém dele. “Que tal um passeio de moto? Que passeio que 

nada, hoje eu quero é micareta” – e já tem nome: carnacoxinha. Que coisa 

gozada, uma micareta para celebrar a aniquilação do meu inimigo imaginário: 

“PT nunca mais!”. 

Que o protesto conservador assuma uma feição de consumo cultural 
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administrado é algo patente. A perspicácia de um site explicita e ironiza a lógica 

de diversão implicada na reação: “protesto ou copa?”. O sorriso maquiado aí não 

convence, mas ele se repete e se impõe, invadindo as fotos. Isso é o máximo de 

espontaneidade que se consegue da felicidade compulsória. Há tempos, como 

se sabe, a indústria cultural se incumbiu de organizar o prazer e abolir a 

experiência, o sentido e a metáfora do mundo da vida. Os vídeos dos protestos 

poderiam, alternativamente, denotar algo infantil no comportamento, uma 

experiência menor: pula, corre, brinca, grita, sorri, tira foto, grita, esperneia... 

Seria algo infantil e infantilizado não fosse o grau de agressividade veiculado 

pela avalanche de chistes misógenos e anticomunistas.  

Os momentos reificados de prazer providos pela indústria cultural nunca foram 

uma alternativa ao sofrimento do trabalho. No domingo temos que escolher 

entre: passeio em família ou com amigos, shopping ou chopp, a moto ou de 

carro, copa ou protesto? Muitas opções, mas nenhuma delas é um descanso da 

vida danificada, essas opções não são alternativas reais ao trabalho; tudo isso é 

a industrialização do ressentimento introjetado em quem não tem alternativa. 

Dizem-se os verdadeiros “trabalhadores”, porque quem se opõe à sua ideologia 

ou protesta durante a semana é “vagabundo”. Filha da indústria cultural, essa 

felicidade compulsória não é uma alternativa ao massacre semanal do trabalho; 

tal como os programas de auditório e os reality shows (Viana, 2013), a morte da 

experiência vivida no protesto é uma continuação do massacre do dia a dia. 

Esse ressentimento cobra seu preço. Como notaram Adorno e Horkheimer, 

habita uma hostilidade na indústria cultural; ela é hostil a tudo aquilo que não é 

ela, a tudo que não é o mesmo, a repetição. A felicidade compulsória do 

conservadorismo também é assim. Qualquer pista da realidade que contradiga 

a gargalhada organizada precisa ser extinta: basta ter uma opinião dissidente ou 

uma camiseta vermelha para ser alvo de linchamentos verbais à espera do 

desaviso policial para passar à ação. É assim, por exemplo, que uma turba 

irracional se autoriza a xingar em alto e bom tom, e com orgulho notório, uma 

mulher que passa e contesta. Se a realidade não foi convidada para a festa da 

massa, quem dirá o diferente. “As etiquetas são coladas”, dizem Adorno e 
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Horkheimer, “ou se é amigo ou inimigo” – bem e mal, divisão de mundo tosca e 

estereotipada, na qual o inimigo deve ser aniquilado. 

  

Enfim, coxinhas 

Resumindo alguns traços psicológicos do nosso fascismo, é possível notar que 

sua estrutura básica de personalidade, além de reduzir o mundo a um 

maniqueísmo fundado no par povo/elite, tenta satisfazer demandas intensas e 

internas de controle se remetendo a objetos de autoridade e força. Nota-se 

também que o mal absoluto projetado sobre o petismo delira e tem afinidade 

evidente com o nazismo e seu desejo antissemita de aniquilação. Nota-se, por 

fim, que a lógica de diversão expressa nas fotos dos protestos dá vazão à 

subjetividade conservadora denotando seu recalque ressentido e hostil.  

Certamente, do ponto de vista categorial e entendidos como lógicas político-

institucionais, os conceitos não se confundem: autoritarismo não é militarismo e 

tampouco conservadorismo, assim como nazi-fascismo não é sinônimo de 

integralismo – isso, porém, do ponto de vista conceitual. O que importa, para 

nós, é outra coisa: o ponto de vista nativo, dessa experiência subjetiva e seus 

pilares: estereotipia, paranoia e agressividade.  

Qual é, porém, o estatuto dessa libido fascista, o que ela deseja? As pistas 

audiovisuais mostram que a realidade não lhes é de todo desconhecida, essas 

pistas percorrem um discurso nativo em nada psicótico. Uma mulher preocupada 

com sua pátria e com sua honra se vitimiza em vídeo: “Me chamam de golpista, 

eu: uma dona de casa, golpista e criminosa”. Uma liderança da reação não 

hesita, dizendo aos berros que: “O PT diz que a gente é golpista, o PT diz que a 

gente é fascista, mas os fascistas são eles, golpistas são eles”. Depois de 

estereotipar a realidade, o conhecimento conservador identifica o inimigo petista 

com o abjeto: o fascismo seria, também ele, petista. 

Se, de um lado, existem casos claramente psiquiátricos nos quais a negociação 

entre ego e superego chegou a cabo, há casos, de outro lado, que apresentam 
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uma personalidade, por assim dizer, neuroticamente normal. O problema da 

normalidade, neste caso, coxinha é que se trata de pessoas, estimuladas 

midiática e subjetivamente, capazes de se sentirem e se dizerem “francamente 

democráticas” com seus desejos e sonhos de extermínio. Disso dá provas 

o survey de Mara Telles, cujos resultados mostram uma opinião, coxinha, que 

defende que justiça é justiça divina e que gente rica e não nordestina, além de 

supostamente mais informada, seria politicamente mais capaz! Tudo isso com 

um sorriso amarelo estampado no rosto e sentindo-se bárbaro defensor da 

“democracia”.  

A forma de autoidentificação coxinha e os movimentos de massa que inspiram 

essa subjetividade são demandas por reestabilização de um mundo imaginado 

e perdido: falta ordem, falta polícia, falta autoridade – sobram demandas 

superegoicas insatisfeitas. Por outro lado, esses quase sujeitos se querem livres, 

o nome do movimento o diz: “Brasil livre”. Mas livre de quê? À primeira vista, 

tratar-se-ia de um país livre de esquerdismo, de petismo, de comunismo ou livre 

de corrupção... Nada disso. 

O que a turba quer não é só isso; enquanto se submete a figuras de autoridade, 

ela é masoquista. Porém, é e quer mais que isso. Sádica, a turba insana quer 

reinar, quer, pelo fim do superego, decretar o fim das responsabilidades internas 

impostas pelo controle; quer falta de juízo e de julgamento para poder humilhar 

figuras públicas ou não, submetê-las a linchamentos sob pretexto de “liberdade 

de expressão”; quer poder matar comunista “como e porque comunista” (Derrida, 

1994); a turba raivosa quer poder andar livremente com armas; quer não ser 

responsabilizada pela ofensa, pelo fomento do ódio e pelas práticas de 

extermínio contra as diferenças; tudo isso, é evidente, sem que seja constrangida 

por seus atos – afinal, o convicto, seja ele patológico ou normal ou tratado, já 

sabe de antemão: ele está do lado certo, do bem, da verdade e da certeza... O 

conservador conhece a realidade, embora queira abdicar dela. Ele tem noção 

das acusações de fascista que recaem sobre ele, mas se quer desprovido de 

consciência moral e, portanto, quer distância da responsabilidade sobre os 

efeitos de sua ação. Sua libido fascista deseja mais e mais superego e, 
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simultaneamente, a ausência dele.  

A tarefa da crítica nunca está pronta, mas ela não se omite diante da pulsão de 

morte organizada e leva a sério o peso dos sentimentos e ressentimentos à raiz 

da mobilização. Contra desejos capturados e maquiados, cabe a nós encontrar 

e criticar as fissuras nos cantos e reencantos ainda restantes do mundo da vida, 

nos cabe, como disse Derrida, aprender a viver e fazer aprender a viver. 
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Entrevistadores: 

Ruy Fausto 
Alexandre Carrasco 
Maria Caramez Carlotto 
Ricardo Crissiuma 

  

Entrevista com o prefeito da cidade de São 
Paulo, Fernando Haddad 
 

Revista Fevereiro (Ricardo Crissiuma) – Prefeito, para não começar 

direto com perguntas sobre a crise, gostaríamos de resgatar um pouco da sua 

experiência que você teve ainda antes de se tornar ministro e antes de se tornar 

prefeito e que, de certa maneira, aproxima a sua trajetória à proposta da Revista 

Fevereiro e indica uma preocupação comum. Eu falo isso em função da 

experiência que você teve entre o final da década de 1990 e o começo dos anos 

2000, quando você foi parte do Conselho Editorial da revista Teoria e debate do 

Partido dos Trabalhadores. Eu acho que isso indica uma preocupação com a 

posição do intelectual na esfera pública, o papel que ele assume no debate 

público hoje. Partindo disso, como você avalia a esfera pública e o papel do 

intelectual atualmente? 

 

Fernando Haddad – Infelizmente as coisas vêm mudando para pior 

desde então. Hoje você tem menos engajamento; acho que as humanidades 

estão vivendo inclusive um momento delicado. Você vê pouco protagonismo por 

parte da intelectualidade como um todo na esfera pública e na formação de juízo 

crítico sobre as coisas, que é um dos seus papeis fundamentais. De certa 

maneira, os intelectuais fazem com que o nível da discussão fique cada vez mais 

alto. E isso não tem acontecido em parte apenas por culpa dos intelectuais, mas 

sobretudo porque a esfera pública está se fechando um pouco para o 

pensamento crítico. Então estamos diante de um duplo movimento. Talvez um 
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desinteresse mútuo, dos intelectuais pela esfera pública e da esfera pública 

pelos intelectuais. O que, na minha opinião, vai de encontro ao que a sociedade 

está precisando; também vai de encontro às aspirações daqueles que buscam 

caminhos alternativos e engenhosos para repensar formas de organizar a 

produção, o suporte à cultura, à produção cultural, à produção científica. E isso 

não é só um fenômeno brasileiro. Quer dizer, se você pensar o que foi o mundo 

dos anos 1960, 1970 e 1980 e pensar o que está acontecendo hoje, você vai ver 

que a presença dos intelectuais na vida pública tem diminuído, pelo menos do 

meu ponto de vista. Embora nós estejamos formando muita gente boa. O Brasil 

está formando mais gente, gente inclusive que não tinha acesso à universidade 

e passa a ter com setores que estão chegando à universidade pela primeira vez. 

Assim, pobres e negros estão presentes hoje no mundo universitário, inclusive 

nas boas universidades, por uma série de mecanismos, que vai desde a melhoria 

do acesso à educação básica, até reserva de vagas, ou seja, mecanismos que 

fazem a universidade ternar-se mais diversa. E ainda como reflexo da perda de 

importância dos intelectuais, vemos que mesmo publicações que tinham um 

impacto na vida pública perderam essa força. Assim, eu vejo com preocupação 

(esse duplo movimento de afastamento). Porque eu não só participei disso, mas 

vejo isso como um ingrediente fundamental de requalificação da democracia da 

requalificação do debate público. 

 

Revista Fevereiro (Maria Carlotto) – É interessante, porque no último 

número da Revista Fevereiro, já no primeiro parágrafo de nossa apresentação, 

propomos exatamente esse diagnóstico, ou seja, de um afastamento entre 

esfera pública e intelectualidade. A Revista foi pensada muito nesse bojo: de 

tentar formular uma reflexão nesse espaço que tem sido deixado vazio, entre o 

rigor do texto acadêmico e a fluidez do debate da mídia. Portanto, partindo desse 

diagnóstico, escolhemos para este número 9 o tema “o futuro da esquerda”. 

Teremos vários textos sobre esse tema e a sua entrevista entra também nesse 

movimento, de um nome importante que está pensando e atuando no âmbito da 

esquerda.  
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Indo mais para o núcleo duro da entrevista, gostaríamos de começar 

perguntando a seguinte questão sobre a crise: a cidade de São Paulo ecoa de 

modo muito particular a crise política atual. Ela foi palco das primeiras 

megamanifestações de junho de 2013; durante a última eleição ela foi uma das 

cidades em que o PT teve maior dificuldade durante a última eleição; e no 

domingo, dia 13 de março, nós vimos de novo grandes manifestações que não 

diríamos que são apenas contra o impeachment, pois talvez representam um 

pouco mais do que isso.  

Enquanto prefeito da cidade de São Paulo, como você avalia a situação 

pela qual o país está passando? 

 Fernando Haddad – Evidentemente é o momento mais delicado que eu 

tenha vivido pelo menos. Ele é muito delicado do ponto de vista institucional, 

porque são crises sobrepostas. E isso de certa maneira explica um pouco dessa 

dimensão aguda que ela assume hoje. Porque ela começa como uma crise 

menos estrutural do que conjuntural, econômica em função de medidas 

econômicas que foram tomadas a partir de 2013 e que efetivamente partiram de 

um pressuposto, na minha opinião, equivocado. Ou seja, partiram do 

pressuposto de que a crise pela qual passa o sistema capitalista de uma maneira 

geral, desde 2008, recrudescendo a partir de 2012 ainda que com uma outra 

feição, era passageira e que, portanto, duraria um ou dois anos. Então, as 

medidas tomadas foram:, tais como manutenção do câmbio sobrevalorizado, por 

meio de swaps cambiais, desoneração fiscal corroendo um pouco da base fiscal 

do Estado, represamento de preços administrados, em suma, essa combinação 

de medidas que visava garantir emprego e manter a inflação controlada, essas 

políticas que podem estar certas ou erradas dependendo dos pressupostos se 

mostraram erradas. Elas podiam estar certas, mas o fato é que a história 

demonstrou que elas estavam equivocadas em função do fato de que a 

economia não voltou à normalidade e, portanto, você gerou um passivo difícil de 

administrar. Para além disso, nem o discurso da campanha de 2014 reconheceu 

que esse diagnóstico precisava ser revisto. E seria muito razoável dizer para a 

população que depois de 12 anos de quase pleno emprego, o Brasil precisaria 
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passar por um ano mais difícil, de ajustes para a retomada do crescimento. Mas 

não foi o que foi dito. Ao contrário. Foi dito que a oposição faria os ajustes que, 

depois, a própria presidente Dilma propôs e com um grau de radicalidade que 

talvez nem a oposição faria no lugar dela. Então isso gerou uma perda de 

credibilidade que levou a uma crise política que se sobrepôs à crise econômica 

e a agravou, transformando alguns dos seus ingredientes conjunturais em 

fatores quase estruturais, já com o risco de vivermos uma recessão que talvez 

seja a maior da história. E para coroar esse processo de tempestade perfeita, 

tem a dimensão jurídica a partir de um protagonismo bastante ativo do poder 

judiciário com as ações centradas em Curitiba. Claro que estamos vivendo um 

momento importante no sentido de se passar o Brasil a limpo e avançar no 

combate à corrupção. Mas a Lava Jato não pode ser um casuísmo. Se está 

havendo uma mudança de jurisprudência com relação a institutos importantes 

como o caso de prisão preventiva, habeas corpus, condução coercitiva, sentença 

transitado em julgado, que não seja um casuísmo e não coloque a perder uma 

tradição garantista importante no direito penal. Essas são preocupações que 

incomodam uma parte da comunidade jurídica em relação às garantias 

individuais. Há uma preocupação sobre uma possível seletividade das ações, 

passando a impressão de que as instituições não funcionam de forma equânime 

para os dois lados. E quando eu falo instituições, não estou só falando do 

Ministério Público, do Poder judiciário, mas também da própria imprensa. Tem 

um grau de seletividade, de cuidado ou falta de cuidado com as informações que 

recebe que indica um viés preocupante, colocando em xeque o próprio ideal 

republicano de que as instituições têm que valer para todo mundo. Assim, 

quando me perguntam se eu me incomodo com a maneira com a qual a imprensa 

trata o meu governo eu digo: “Olha, antes assim. Pior seria a omissão da 

imprensa, que acontece com governos, digamos, alinhados”. Eu prefiro que ela 

seja injusta, porque pelo menos eu tenho condição de disputar. Quanto ela é 

omissa ela não ajuda nem o cidadão, nem o governo. Então, você tem esses 

problemas acontecendo, todos simultaneamente.  
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Revista Fevereiro (Maria Carlotto) – Prefeito, o nosso roteiro segue 

explorando esse quadro que você já reconstruiu de modo bastante complexo. 

Mas tem um outro elemento, além das questões todas que você levantou 

referente ao governo, à crise econômica, à Lava Jato, à imprensa etc. É que 

praticamente desde o final da eleição, você tem uma tentativa de parte da 

oposição de questionar o resultado das eleições ou de impedir o governo Dilma 

no sentido amplo do termo. Então, desde o pedido de recontagem dos votos, 

solicitada pelo PSDB ao TSE, depois o pedido de Cassação da Chapa Dilma-

Temer, também feito pelo PSBD ainda tramitando no TSE, e, mais recentemente, 

o próprio pedido de impeachment que pairava no ar e agora voltou com mais 

força. Como você explicaria tanto empenho, por parte da dessas forças políticas, 

em interromper o governo Dilma? 

Fernando Haddad – Na verdade, eu acho que a Casa Grande, no Brasil, 

parte do pressuposto que é muito difícil angariar, pelo voto, um apoio expressivo 

da sociedade. Pelo seu ideário. Porque o seu ideário conflita com o pior problema 

brasileiro que é a desigualdade social. Esse ideário não dialoga com o pior 

problema do Brasil e quando não dialoga com o pior problema do Brasil ele tem 

dificuldade para se viabilizar eleitoralmente. Portanto, sem um ingrediente 

externo à arena política muito dificilmente o pêndulo pende para o lado 

conservador. Como a solução militar não está disponível no momento, ela 

precisa mobilizar outras forças reativas e é aí que, na minha opinião, entra o 

poder judiciário. Ele entra como uma espécie de substituto de um poder que não 

está mais disponível hoje, ou seja, o poder militar. E obviamente está longe de 

mim dizer que a situação atual é só responsabilidade da direita, porque eu 

comecei falando dos erros estratégicos que o próprio governo cometeu, criando 

para si uma situação complicada a partir do final de 2012, começo de 2013. 

Assim, é preciso registrar isso porque senão fica uma coisa de demonizar o 

adversário que não faz parte da minha trajetória política.  
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Revista Fevereiro (Ruy Fausto) – Fernando, posso provocar um 

pouquinho?  

Fernando Haddad – Claro. 

 

Revista Fevereiro (Ruy Fausto) – As explicações que você deu até 

agora são muito boas, mas eu gostaria de saber qual é a responsabilidade do 

PT nisso tudo. Você falou de erros no plano da avaliação econômica, e, de fato, 

houve uma série de erros, muito bem. Agora, tem o problema do próprio partido. 

Longe de mim negar os abusos da justiça, está claro que a Lava Jato se 

degenerou. Mas processos como o Mensalão da Lava Jato são movimentos 

muito positivos e que vão contra práticas de promiscuidade entre partidos e 

poderes econômicos que são um desastre para a esquerda do país. Minha 

opinião pessoal, que não sei se é opinião de toda a Revista é que é preciso lutar 

imediatamente contra o impeachment de todo jeito. Mas, depois, teria que fazer 

uma avaliação, excluir tudo isso e passar para um outro tipo de prática. Por 

exemplo, a corrupção na Petrobrás.. .é claro que eles ainda têm que provar etc., 

mas, na minha opinião, tem muita coisa problemática lá e não poderia ser assim. 

A meu ver, é preciso fortalecer uma esquerda que não seja nem totalitária, nem 

adesista, nem populista, nesse sentido da promiscuidade com o poder 

econômico. Como você vê isso? Você não acha que seria necessária uma 

grande inflexão, sem negar tudo de bom que o PT fez, como o Bolsa Família, a 

política de crédito, e assim por diante. Mas não seria a hora de fazer um grande 

trabalho – a palavra é velha – de autocrítica, e começar um novo ciclo de 

esquerda, em que você poderia, inclusive, ter um papel importante? Enfim, na 

sua opinião não é hora de realizar uma espécie de ruptura na prática, sem deixar 

de fazer uma frente, a mais ampla possível contra o impeachment?  

Fernando Haddad – Eu acredito que nós não podemos perder essa 

oportunidade. O fato de que estão vindo à tona, realmente, os mecanismos de 

financiamento da política e o grau de promiscuidade entre o setor privado e o 

setor público em torno da questão do financiamento de campanha que tem 
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origem em recurso de empresa, abre uma oportunidade. Nesse sentido, eu acho 

que o Supremo Tribunal Federal fez a melhor coisa que poderia ter feito ao julgar 

inconstitucional o financiamento empresarial de campanha. Olhando também 

para alguns aspectos positivos da condução do combate à corrupção pelos 

governos, não só os do PT, o fato é que houve uma série de eventos como, por 

exemplo, a criação da CGU [Controladoria Geral da União]; a autonomia da 

Política Federal; o respeito ao Ministério Público que teve, nos governos petistas, 

muita autonomia; tanto que o Procurador Geral passou a ser escolhido pela 

própria corporação, e os governo petistas promoveram isso pela primeira vez na 

história; o próprio critério de seleção dos ministros do Supremo Tribunal Federal 

que não operou segundo o roteiro previsto pela oposição, de escolher pessoas 

que queriam fechar os olhos para problemas que fossem julgados pela Suprema 

Corte. Eu acho que tudo isso representou um grande avanço. Mas, olhando essa 

trajetória, eu acho que houve um pecado que precisa ser reconhecido: esses 

mecanismos não foram estendidos às empresas estatais. Eles ficaram no âmbito 

da administração direta, incluindo aí autarquias, e em uma parte da 

administração indireta também. Então hoje você vê que a Esplanada nos 

Ministérios é muito mais blindada em relação a esse tipo de deturpação e 

rebaixamento do que no passado recente. Foram muitos escândalos envolvendo 

ministérios que você não vê mais porque efetivamente esses órgãos 

conseguiram dar uma proteção para os gestores ou inibir os maus gestores a 

fazer o que era comum acontecer. As estatais ficaram, na minha opinião, de fora 

desse sistema de controle. Em parte, isso ocorreu por razões justificáveis. Essas 

são empresas que estão no mercado e que sofrem, portanto, processos de 

auditoria, ou pelo menos deveriam sofrer. Ou seja, essas grandes empresas 

passam por um tipo de “crivo” [do mercado], que uma repartição pública não 

passa. Mas o fato é que nada disso funcionou. Mesmo tendo nomeado 

funcionários de carreira para o alto escalão da Petrobrás, o fato é que eles já 

vinham viciados de outros carnavais e não tiveram freio, ou seja, alguém acabou 

deixando isso passar. Não posso julgar – não seria justo com as pessoas que 

hoje estão respondendo a processo – se elas simplesmente fecharam os olhos, 
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e deixaram as coisas acontecerem porque aquilo acabava interessando do ponto 

de vista de viabilizar financiamento dos partidos da base aliada, ou se 

efetivamente acabaram envolvidas. Eu não saberia dizer, mas o fato é que na 

gestão das estatais não houve os mesmos cuidados que os próprios governos 

do PT tomaram em relação a outros órgãos e setores do governo. Eu falo por 

mim, eu fui ministro em um dos ministérios mais importantes da esplanada: o 

Ministério da Educação. O orçamento só do MEC é o dobro da cidade de São 

Paulo e eu nunca tive problema com isso. Nunca fui procurado por alguém do 

partido, nada. Então passei sete anos à frente de um dos maiores ministérios 

sem nenhum tipo de constrangimento desse tipo, muito pelo contrário. Tanto é 

que deixamos um legado importante ali do ponto de vista do acesso às 

universidades, acesso à educação infantil, melhoria da qualidade da educação 

básica, todas as metas cumpridas, ajudados pela prosperidade que o país viveu, 

claro, fato é que nós também trabalhamos. Então eu estou falando do ponto de 

vista de um ministro que ocupou talvez o segundo ou terceiro maior orçamento 

da República e nunca teve esse tipo de problema que estamos vendo na 

Petrobrás. Então imagino que isso deva ter acontecido em outros ministérios 

também, o que significava que estávamos blindados, e podíamos trabalhar 

tranquilos, desse ponto de vista ético. Mas é óbvio, é imperativo reconhecer que 

houve uma franja importante do Estado que não passou por esse controle. 

Sobretudo as empresas estatais não ficaram submetidas aos mesmos rigores da 

administração direta. Isso é notável: as estatais não estiveram submetidas aos 

mesmos rigores. Então é hora de assumir esse erro,, dizer quem errou, quem 

não deu conta de controlar isso. Porque independentemente do envolvimento de 

alguém do PT, o fato é que a Petrobrás estava sob nossa responsabilidade. Não 

posso dizer que eu não tenho responsabilidade por exemplo pela Cidade de São 

Paulo. Eu tenho que cuidar, aqui, da gestão. Eu tenho um orçamento que é 

metade do orçamento do MEC, mas ainda assim, é um orçamento grande; são 

R$ 50 bilhões. E, às vezes, você tem a sua imagem maculada por R$1 milhão 

desses R$ 50 bilhões. Se você não cuidar de R$ 1 milhão desses R$ 50 bilhões, 

que em termos percentuais é nada, sua reputação pode ser manchada para 
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sempre. Qualquer empresa privada tem prejuízos com corrupção muito 

superiores do que isso... Qualquer empresa privada! Se você perguntar para um 

grande empresário se ele tem prejuízo com a corrupção, ele, que está cuidando 

do próprio negócio e que, portanto, é o maior interessado que não haja 

corrupção, ele vai responder que sofre com a corrupção. Então, não tem como 

escapar disso. O público precisa entender isso. A cidade de São Paulo é 

equivalente a uma megacorporação nesse sentido específico, de volume do 

orçamento. Ou seja, na empresa privada, mesmo que o dono esteja lá o dia 

inteiro, cuidando do próprio negócio, ele não consegue deter a ação corrosiva de 

núcleos de interesse e de poderes internos que depõem, às vezes, contra a 

reputação de uma grande empresa a tal ponto que põe a perder a sua imagem. 

 

Revista Fevereiro (Ruy Fausto) – Mas na Petrobrás não foi dessa 

ordem. 

Fernando Haddad – Na Petrobrás não foi dessa ordem, mas o que eu 

estou dizendo é que se você, na Prefeitura de São Paulo, não cuidar de R$1 

milhão dos R$ 50 bilhões que compõem o orçamento, pode manchar a sua 

reputação para sempre, imagina na Petrobrás, quando a ordem de grandeza do 

dinheiro é muito maior. Agora, uma coisa que eu gostaria de frisar – e isso é mais 

uma intuição do que propriamente uma afirmação categórica, porque eu não 

tenho conhecimento de causa para afirmar categoricamente isso –, é que no 

Brasil as empresas corruptoras ficam com o grosso desse dinheiro, os 

operadores dessas empresas no setor público dessas empresas ficam com uma 

segunda parcela, muito menos importante do que as empresas, mas, ainda 

assim, do ponto de vista pessoal, bastante vultuosa. E a classe política, que se 

deixa levar por esses esquemas, resulta ser pobre de espírito, primeiro, por 

concordar em participar disso e, segundo, porque fica com as migalhas desse 

processo. Então, além de tudo, além de serem uns desgraçados do ponto de 

vista moral, vendem-se por tostões quando comparado ao que o esquema levou 
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de recurso público. Trata-se de é um absurdo sobre todos os aspectos o que 

acontece nesse âmbito. 

 

Revista Fevereiro (Alexandre Carrasco) – Prefeito, vamos dar um 

passo atrás e voltar para uma questão que o senhor já tinha mencionado no 

início da entrevista, a respeito da esfera pública, a essa sensação – que 

certamente é mais do que uma sensação – de que a esfera pública brasileira se 

fechou nos últimos anos. Então, indo para uma dimensão – que é menos uma 

constatação de fato do que uma tentativa de diagnóstico – que se refere a como 

a direita tomou conta da pauta pública brasileira. A sensação que nós, da Revista 

Fevereiro temos – e, reforço, que é um pouco mais do que uma sensação – é 

que a direita tomou conta da pauta pública e, portanto, além dela estar muito 

mais organizada do que nós gostaríamos, acaba bloqueando um debate que nós 

também gostaríamos de fazer. O que o senhor acharia dessa observação como 

diagnóstico da situação? 

Fernando Haddad – Bom, já falei um pouco do PT, na linha do que o Ruy 

Fausto propôs, então não tem como não considerar a responsabilidade do PSDB 

no atual contexto. Porque o PSDB, diante do sucesso econômico e social do 

Governo Lula, passou a disputar, ou a tentar disputar, a agenda política 

colocando em questão ingredientes dessa agenda que estavam avançando 

positivamente. Considerando, por exemplo, o debate que o Serra propôs na 

eleição presidencial de 2010, em torno de questões comportamentais, uma das 

quais o aborto, ou mesmo o debate que o próprio Serra propôs comigo, na 

eleição para a prefeitura, em 2012, em torno de questões LGBT, vemos 

claramente que já vem dessa época essa postura que, vale notar, se soma ao 

preconceito reestimulado no debate sobre cotas, ao preconceito inerente ao 

debate sobre o Bolsa Família, descrito como “bolsa esmola”. Ou seja, como um 

programa assistencial no sentido pejorativo da palavra, porque o sentido original 

da palavra “assistencial”, como sabemos, é positivo. [Aliás, considerando a 

posição que o PSDB assumiu no debate sobre o Bolsa Família, vemos 



Revista Fevereiro 

POLÍTICA  TEORIA  CULTURA                                                   ISSN 2236-2037 

116 

www.revistafevereiro.com 

claramente a opção política mais recente do partido, por exemplo] ao transformar 

a dimensão assistencial em uma dimensão menor da política, o que reflete até 

mesmo uma falta de solidariedade no debate sobre a pobreza. E tudo isso veio 

prosperando com o tempo. Quer dizer, você está no ano de 2016, o Bolsa 

Família já tem 12 anos, é um programa, na minha opinião, mais liberal do que 

propriamente de esquerda, ou seja, dialoga mais com o ideário liberal clássico, 

tanto que é um programa saudado pelo liberalismo internacional, que não só 

aceita o programa, como o promove, e nem isso o PSDB foi capaz de 

reconhecer. Ou seja, o PSDB não foi capaz de reconhecer que o Lula fez uma 

agenda em grande medida também liberal, isto é, que dialogava com o 

liberalismo. Porque imposto de renda negativo, que é o sentido do Bolsa Família, 

é uma bandeira do Milton Friedman, isto é, é dele a ideia de que, ao invés de 

pagar, você deve receber Imposto de Renda porque você está abaixo de dada 

linha de renda. Então, veja, o PSBD conseguiu subverter coisas que podiam 

estar consolidas e muito mais avançadas. Nesse bojo, o PSDB promoveu uma 

aproximação do partido com setores muito atrasados da própria Igreja Católica. 

Porque existem setores da Igreja interessantíssimos, sobretudo no Brasil, que 

sempre teve uma igreja muito avançada, que dialogava com o problema da 

miséria, da desigualdade social etc. Mas ao invés de buscar isso, o PSDB se 

associou ao que tinha de mais conservador na Igreja Católica. Ou seja, diante 

da sua insuficiência na disputa da agenda econômica, social e mesmo cultural, 

o PSDB passou a fazer um debate comportamental que não estava na ordem do 

dia. A própria questão do negro, que era um debate caro ao PSDB das origens, 

passou a ser tratada como uma questão menor. Ou pela negação, afirmando 

que o Brasil é miscigenado e o preconceito é uma invenção, o que é um absurdo 

porque existem intelectuais no PSDB que conhecem a história. Então, todos 

esses temas foram maltratados pelo PSDB e por razões eleitoreiras. Só que isso 

tem consequência. Um debate como esse não acaba em uma eleição. Uma parte 

da população vai criando um antagonismo em relação a essas agendas. Então, 

14 anos depois da criação do Bolsa Família, você tinha gente na Avenida 

Paulista [nesses últimos protestos] dizendo que o programa está estimulando a 
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vagabundagem, e isso muito estimulado pelo PSDB, que nunca foi capaz de 

dizer “Olha, nós estamos de acordo com esse programa” que nem de esquerda 

é. Então eles oscilavam entre dizer que foram eles que começaram o programa 

e renegá-lo completamente. Ou seja, prestaram um desserviço ao debate 

público e romperam com uma tradição interessante do PSDB de origem, que 

podia ter fortalecido o pensamento social democrata no Brasil. Então, nos últimos 

anos, o Brasil podia ter consolidado um partido mais trabalhista como o PT, que 

tem o trabalhismo como sua marca. Porque veja, o PT não é um partido 

socialista, não é um partido social democrata, é um partido trabalhista 

essencialmente. Na cabeça do Lula estão basicamente os ideais trabalhistas: a 

ideia de conciliação, de que nós podemos repartir melhor o crescimento 

econômico, de que todo mundo pode ganhar (risos), uma ideia bastante própria 

do trabalhismo. Podíamos ter consolidado, também, um partido social 

democrata, um partido liberal, enfim, podíamos ter organizado a agenda 

brasileira. E acho que, em grande medida graças à atitude política do PSDB, nós 

perdemos essa oportunidade. 

 

Revista Fevereiro (Ricardo Crissiuma) – Para pegar o gancho, 

podíamos dizer que o PSDB, atualmente, parece ter sido ultrapassado pelas ruas 

em termos de pautas de direita. 

Fernando Haddad – Foi, e é interessante isso.  

 

Revista Fevereiro (Ricardo Crissiuma)– Parece que o que a gente vê, 

hoje, é uma direita que se articula por outros meios. Tanto, que existe algumas 

pesquisas que mostram que existe uma rede latino-americana de Think Tanks 

que espalham o ideário neoliberal e você vê claramente diversos vínculos, de 

fato, entre eles. Você tem, mais recentemente, a criação do Partido Novo que 

tem uma pauta muito mais à direita do que o próprio PSDB. E vários desses 

coletivos que chamam essas manifestações contra o governo acabam indo bem 

para além do que o PSDB estava disposto a abraçar dessa política liberal.  
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Fernando Haddad – Mas isso tem tudo a ver com o que eu acabei de 

dizer. Como se tratava de uma postura eleitoreira e, portanto, oportunista, de 

ocasião, o que esse pessoal que acredita efetivamente nesses ideais de direita 

– porque o próprio PSDB não acredita – agora acha que o PSDB é vacilante. E 

eles não querem mais que haja vacilação. Eles querem a coisa para valer agora. 

Então, é como se o PSDB fosse convocado, sem poder, a se posicionar em 

relação às bandeiras que usou para angariar apoio eleitoral. Mas o PSDB não 

tem condição nenhum de fazer isso, porque isso seria romper com toda uma 

tradição humanista que esteve também na origem do partido. Então como ele 

sai dessa? Ele criou um monstro que ele não consegue mais manipular. 

 

Revista Fevereiro (Ruy Fausto) – Tem toda uma nostalgia dos melhores 

quadros do PSDB, que querem voltar ao que o Partido era, mas agora não 

conseguem mais.... 

Fernando Haddad – A verdade é que o PT e o PSDB, os dois partidos, 

estão nostálgicos (risos).  

 

Revista Fevereiro (Alexandre Carrasco) – Mas prefeito, queríamos ir 

mais além e tentar entender aonde vai dar esse caldo complicado, dessa direita 

que quer ser cada vez mais direita e que apareceu com força, recentemente, nas 

ruas. Uma preocupação particularmente nossa, da Revista Fevereiro, é que isso 

vai acabar batendo na Constituição. Nós já temos o precedente, na esteira da 

Lava Jato, da violação do artigo 5° da Constituição, dos direitos individuais, do 

processo legal, da preservação da intimidade, da pena só se transitado em 

julgado. E, agora, se fala muito que a Constituição “não cabe no orçamento” e 

que o capítulo dos direitos sociais, que foi uma espécie de engenharia da 

esquerda na constituinte, encontra-se, agora, sob risco. Isso se reflete nesse 

programa um pouco oportunista do PMDB, Ponte para o futuro, com traços 

ultraliberais. Quer dizer: será que o impeachment é o começo de uma nova 
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reforma constitucional regressiva que a gente tem que enfrentar com todas as 

energias? O que o senhor pensa disso. 

Fernando Haddad – Eu penso que a defesa da Constituição passa pela 

percepção, em primeiro lugar, de que não existe base jurídica para o 

impeachment. Você pode ir para a rua pedir a renúncia de um presidente, por 

exemplo. Ou o Supremo Tribunal Eleitoral poderia, diante de evidências cabais, 

cassar uma chapa. Até poderia. Mas para ter Impeachment, pela nossa 

Constituição, precisa ter crime de responsabilidade. Não tem como contornar 

isso. E não há, efetivamente até agora, nada que responsabilize a presidente 

Dilma. Então vai ser uma engenharia jurídica que eles vão ter que montar para 

levar adiante esse processo. Que tem uma dimensão política, claro, mas precisa 

ter base jurídica. Mas o fato é que não é só a defesa da Constituição em relação 

ao mandato presidencial. A percepção que se tem é que isso é o começo de uma 

grande releitura da Constituição de 1988. Eu acho que ninguém tem dúvida de 

que é disso que se trata, como você colocou na sua pergunta. Ou seja, estamos 

diante de um movimento de revisão da Constituição. Como se o ciclo que 

estivesse se fechando não fosse o ciclo do PT no poder, mas um ciclo que 

começou em 1988. Eu acho que está mais do para isso do que para outra coisa. 

Porque se você parar para pensar, o PT que não foi signatário da Constituição, 

ele foi quem a cumpriu. Então, a ironia é que o Partido não signatário cumpriu a 

Constituição. Assim, quando se fala no fim do ciclo do PT, cabe perguntar: está 

se falando de qual ciclo exatamente? Do ciclo do PT no poder ou da Constituição 

que em 12 anos conseguiu parcialmente se realizar? Eu penso que talvez a 

percepção de muitos é desse segundo ciclo que está se falando. E aí você 

entende melhor que o medo dos sindicatos, dos movimentos sociais é 

exatamente esse. O problema não é a Dilma ou não Dilma. O problema é que 

eles estão vendo claramente que, junto com o impeachment, vem uma onda 

pesada de regressão. 
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Revista Fevereiro (Maria Carlotto) – Bom, já que falamos até agora de 

diagnóstico, queríamos perguntar um pouco sobre prognóstico. Diante de todo 

esse cenário, qual é a perspectiva para a esquerda de modo geral, e para o PT 

em particular? 

Fernando Haddad – Olha, o Ruy me conhece muito bem, eu sou 

daqueles que acha que considera que esquerda precisa se renovar há muito 

tempo. Eu escrevi um livrinho, que o Ruy conhece, em 1989, quando eu estava 

fazendo o meu mestrado, já criticando duramente o que eu chamava então de 

“sistema soviético”, que ia na linha do que o Herbert Marcuse escreveu sobre o 

marxismo soviético, que é um belíssimo diagnóstico do que o aconteceu com o 

marxismo nas bandas eslavas, vamos dizer assim. O que eu entendia, dessa 

época, era que a esquerda precisava fazer um profundo balanço do sistema 

soviético. Porque a direita falava, na época: o socialismo foi derrotado! E a 

esquerda tinha que no mínimo dizer o que de fato aconteceu nesse período 

histórico. Que é curto, não é? Historicamente você está falando do quê? Setenta 

anos. Não é nada: setenta anos na história representa muito pouco. Então eu 

estou cada vez mais convencido de que eu estava certo. O que dizia, nesse livro, 

era o seguinte: assim como estados danubianos tiveram um tipo de transição do 

feudalismo para o capitalismo, assim como a América se valeu da escravidão 

africana para promover uma transição para o capitalismo, fazendo da escravidão 

moderna uma alavanca da acumulação primitiva, era de se supor que os Estado 

do oriente, ou seja, conceitualmente falando, o despotismo oriental, encontrasse 

um caminho para a “modernização”, para a industrialização, valendo-se das suas 

próprias instituições. Então, o despotismo moderno da União Soviética e da 

China é simplesmente uma alavanca de acumulação primitiva de capital e isso 

vai redundar em capitalismo, e não em socialismo. No final do século XIX, havia 

uma percepção bastante aguda de que o socialismo e o despotismo podiam se 

aproximar, e o próprio Marx nos Grundrisse fala que o socialismo é uma espécie 

de despotismo de ponta cabeça. Ele usa essa expressão explicando, depois, 

que é um despotismo de ponta cabeça porque, no socialismo, o déspota vira um 

contador. Isso porque você tem uma economia planejada, mas planejada pela 
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sociedade e não pelo déspota. A ideia do Marx era que você iria organizar a 

produção da base para o topo e que caberia ao Estado, portanto, a administração 

das coisas e não mais do que isso. Ou seja, ele já tinha percebido que, 

morfologicamente, vamos dizer assim, havia uma similaridade entre o socialismo 

e o despotismo e, curiosamente o Nietzsche tem uma passagem em que afirma 

que o que se chama de socialismo é a nova fase do decrépito despotismo. 

 

 

Revista Fevereiro (Ruy Fausto) – Nesse ponto específico, eu acho que 

o Marx não foi tão claro. Quem viu primeiro essa relação entre socialismo e 

despotismo, na esquerda, foi o Bakhunin com todos os seus defeitos. 

Fernando Haddad – E na direita, o Max Weber. Ele enxergou também 

essa relação ao dizer que o que os marxistas russos estavam propondo era a 

fusão de duas burocracias: a burocracia privada com a burocracia estatal e isso 

iria redundar em despotismo. Então o Weber, antes da Revolução Russa, 

anunciava que, por mais que fosse libertário o discurso, ele ia redundar em um 

Estado totalitário. Mas a esquerda como um todo não fez esse balanço. 

Indivíduos fizeram, intelectuais fizeram. Mas a esquerda como um todo não fez. 

E esse balanço é fundamental para você repensar o futuro de quem quer 

transformar a realidade capitalista em uma outra coisa que seja mais humana. 

Todo mundo nota que é um desespero para muita gente viver sob o capitalismo. 

Mas para você construir uma alternativa sem fazer o balanço do que aconteceu 

no século XX é muito difícil. Então, quando eu descobri o marxismo, a minha 

maior angústia foi: bom, mas se eu acho esse sujeito aqui extraordinário do ponto 

de vista intelectual, do que nós estamos falando? O que é essa União Soviética? 

Essa contradição entre o que eu lia e o que eu via acontecer na prática precisava 

ser resolvida. Eu me dediquei a isso, Mas a esquerda de modo geral não 

enfrentou esse problema. Eu não estou dizendo que o meu livro está certo. Mas 

a esquerda toda precisava escrever sobre esse tema para chegar uma conclusão 

ou mais de uma sobre o que de fato aconteceu [no chamado “socialismo real”]. 
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Revista Fevereiro (Ruy Fausto) – A minha impressão é que você tem 

toda a razão, esse trabalho de balanço crítico se fez caoticamente, mas não se 

fez sistematicamente. Então a esquerda fica entre esse modelo soviético, que 

de vez em quando reaparece e o adesismo total ao capitalismo, como o François 

Hollande, que vai lá e aplica um programa que é patronal, um desastre absoluto. 

Então a esquerda precisa recusar tanto o pseudosocialismo totalitário, quanto 

recusar o que não é nem reformismo mais, é simples adesismo mesmo. E eu 

diria que tem que recusar um terceiro perigo que, eu diria, é o “populismo”, que 

se reflete nas formas que se desenvolveram na América Latina e que não é bom 

também. Eu não estou dizendo que tudo foi ruim, mas a gente precisaria tomar 

distância disso também. A meu ver, existem três perigos e, no caso brasileiro, é 

o terceiro perigo que aparece. A gente precisaria construir um modelo de 

socialismo que não fosse nem autoritário, nem adesista, nem populista, ou seja, 

que fosse realmente anticapitalista, democrático e antipopulista nesse sentido 

específico, de ser totalmente intransigente em matéria de corrupção, de 

honestidade administrativa. 

 

Fernando Haddad – Então, você diz populista quanto aos meios 

utilizados? 

Revista Fevereiro (Ruy Fausto) – Populista quanto aos meios. E por que 

evitar isso? Por duas razões: primeiro porque a gente perde uma parte da 

pequena burguesia quando ela identifica esquerda com corrupção. E a pequena 

burguesia não é toda fascista, isso é uma bobagem. 

 

Fernando Haddad – Lógico. 

Revista Fevereiro (Ruy Fausto) – E se a gente defender a honestidade 

administrativa, a gente ganha essa parte não fascista da pequena burguesia. O 

que não quer dizer que a direita não vai conspirar de qualquer jeito. O Salvador 
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Allende nunca teve nada de corrupção no governo dele e caiu do mesmo eito, 

mas aí a direita teve que fazer sabotagem econômica para acabar com o país. 

Fernando Haddad – E ela faz. 

 

Revista Fevereiro (Ruy Fausto)– E ela faz, ela vai fazer. Esse povo vai 

adiante. Mas a gente não pode dar armas para a direita. Então a esquerda 

precisa ser totalmente limpa em matéria de democracia, em matéria de 

intransigência com o capitalismo, e em matéria de honestidade administrativa. 

Como dizia o Allende: “Nesse governo se pode pôr os pés, mas as mãos 

ninguém põe”. 

Fernando Haddad – Sim, de fato. 

 

Revista Fevereiro (Maria Carlotto) – Fernando, nós queríamos colocar 

só mais uma questão para a gente encerrar esse grande bloco, que dialoga com 

tudo isso. Porque em uma das primeiras entrevistas que você deu depois de 

eleito você dizia que se considerava um socialista. 

Fernando Haddad – Na verdade, foi um pouco antes de ter sido eleito. O 

Estadão queria me provocar achando que eu ia fazer o que o Fernando Henrique 

fez: “Esqueçam o que eu escrevi” (risos). E eu falei não, de jeito nenhum. Podem 

botar aí que eu sou socialista, não tem problema nenhum (risos). 

 

Revista Fevereiro (Maria Carlotto) – Então, justamente. Pensando 

nesses desafios todos, como você avalia a sua gestão? 

Revista Fevereiro (Ruy) – Isso, eu tinha que fazer a pergunta (risos), mas 

já está feita pela Maria. 

Fernando Haddad – Eu acho que é uma gestão de esquerda, sob todos 

os pontos de vista. Eu vou citar alguns exemplos muito eloquentes. O nosso 

Plano Diretor é o mais avançado do país. Você pode dizer “Ah, mas ele é 
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insuficiente!”. Bom, tudo é sempre insuficiente, mas ele é o mais avançado do 

país e, segundo o Delegado do Habitat, da ONU, aqui no Brasil, é um dos mais 

avançados do mundo. Porque ele, em primeiro lugar captura a mais valia 

fundiária. Você reduziu o coeficiente básico de aproveitamento da terra a uma 

vez a área do terreno, e todo o solo criado tem que remunerar a municipalidade 

para que tenha recursos para compensar as externalidades negativas dos 

empreendimentos imobiliários. Esse é o sonho dos urbanistas desde sempre, 

desde criança eu ouço falar disso: que a municipalidade tem que se apropriar da 

mais valia fundiária. Nós fizemos isso no plano diretor. Criamos, a partir da mais 

valia, um fundo de urbanização e vinculamos 30% desse fundo para moradia 

popular e 30% desse fundo para mobilidade urbana, transporte de massa. Então 

60% está carimbado para os mais pobres da cidade, os outros 40% permanecem 

livres para você fazer outras coisas, porque precisa fazer hospital, precisa fazer 

escola. Ou seja, 60% do fundo são para moradia popular e transporte, 40% são 

livre. Quer dizer, livres em termos porque passa pela decisão de um conselho 

paritário, tem participação social e controle social. Outro exemplo: o nosso plano 

de mobilidade é o mais radical do país. Aqui, nós tomamos várias providências: 

ônibus não fica no engarrafamento porque tem sua faixa exclusiva, ciclista tem 

direito, com as ciclovias, pedestre tem direito, com a redução de velocidade das 

vias. Ou seja, você está humanizando a cidade e dando uma chance aos que 

têm menos oportunidade. A nossa reforma tributária é toda no sentido de poupar 

os pobres, onerar os que podem mais, promovendo uma redistribuição de 

recursos do centro para a periferia. Os programas sociais da cidade de São 

Paulo, não só os Federais que nós trouxemos, mas os que nós criamos no 

município são todos voltados para os desvalidos da cidade. A Operação Braços 

Abertos, com dependentes químicos, o Transcidadania, dando educação formal 

para as travestis que são levadas a vender o corpo para se manter, enfim, os 

programas mais avançados do ponto de vista social são também da Prefeitura 

de São Paulo. Para não falar dos programas de caráter universal, mas que 

começaram pela periferia. Estamos, por exemplo, trocando toda a iluminação 

pública por LED porque economiza 50% de energia elétrica, portanto um caráter 
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ambiental forte. Mas nós começamos nos bairros mais vulneráveis para oferecer 

segurança primária sobretudo para as mulheres trabalhadoras que chegam tarde 

em casa e saem antes do amanhecer. Então, é tudo é pensado a partir desse 

pressuposto de que a cidade é desigual e que eu tenho que atender primeiro os 

mais vulneráveis. Então não tem um programa, não tem uma secretaria do meu 

governo que não tenha trabalhado dessa perspectiva. Assim, os investimentos 

que estão sendo feitos no SUS, na cidade de São Paulo, são sem precedentes. 

Nós estamos construindo 3 hospitais gerais, 30 hospitais dia, 15 UPAS e 16 UBS 

na cidade simultaneamente. Estamos construindo 15 CEUs, entregamos uma 

creche a cada 3 dias. Foram mais de 300 equipamentos entregues para a 

população. A velocidade do ônibus aumentou 46%. Você dobrou o número de 

ciclistas na cidade e o número absoluto de mortes caiu. A coleta seletiva de lixo 

vai ser universalizada este ano. A cidade é a 15° mais conectadas do mundo, 

porque pobre não tem dinheiro para pagar internet, então nós temos 120 praças 

WI-FI na cidade com internet gratuita para que a população possa, sem pagar 

por créditos, ter a sua conexão garantida. E 120 praças dá mais do que 1 praça 

por distrito da cidade. Então tem sempre uma praça perto da casa da pessoa. 

 

Revista Fevereiro (Ruy Fausto) – Pergunta ingênua e provocadora de 

quem mora fora do Brasil. Você acha que você fez uma boa gestão? 

Fernando Haddad – Não tenho a menor dúvida. Defendo de todas as 

formas. 

 

Revista Fevereiro (Ruy Fausto) – Porque o ataque é constante... 

Fernando Haddad – Ah bom (risos).  

 

Revista Fevereiro (Ruy Fausto) – Constante e absoluto. 

Fernando Haddad – Absoluto. São todas as emissoras de rádio e TV 

durante três anos. É um milagre nós estarmos aqui de pé. 
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Revista Fevereiro (Ruy Fausto) – O Estadão inclusive insiste que você 

não tem essa história de desigualdade, que você deveria administrar a cidade... 

Fernando Haddad – Bom, o Estadão faz tempo que perdeu o senso 

mínimo. Mas enfim, voltando à questão, eu não tenho dúvida de que fiz um bom 

governo. E na minha opinião, apesar de eu não ser capaz de prever o resultado 

eleitoral, posso garantir que vai ser um bom debate. E acho que a cidade vai ter 

a oportunidade de se apropriar de várias coisas pela primeira vez. A 

reapropriação do espaço público, por exemplo, a ideia da cidade para todos, o 

direito à cidade. Poderia falar aqui horas de cada ação, de cada secretaria no 

sentido de promoção da igualdade racial, das cotas no sistema público... Porque 

não tinha um procurador negro na cidade de São Paulo, hoje 20% dos 

procuradores admitidos são negros. Não tinha um auditor negro, hoje eles estão 

aí. E apesar de todos esses programas, a nossa dívida pública caiu 62%, em um 

período de recessão, em que está todo mundo endividado. Enfim, é muita coisa 

que fizemos. É um verdadeiro banho (risos). Não tem comparação. Mas quem 

sou eu para dizer, não é?  

 

Revista Fevereiro (Ricardo Crissiuma) – Prefeito, nesse sentido, uma 

das formas de apropriação da população dessas conquistas sociais se dá em 

grande medida pela participação. O PT tem uma tradição muito grande de criar 

formas participativas. Eu acho que a mais notória é o orçamento participativo, 

que depois de um momento de entusiasmo, tanto na academia quanto na 

sociedade, acabou consolidando-se, em relação a ele, um diagnóstico um pouco 

mais ambíguo. O senhor parece ter optado antes por formas representativas de 

participação da população, sobretudo através de conselhos temáticos e locais, 

do que propriamente pela participação direta. E agora, mais recentemente, isso 

se reforça com o projeto de eleição direta das subprefeituras. Como você 

avaliaria essa opção, ou seja, o porquê dessa decisão de investir em participação 

representativa? E queríamos saber, também, como estão sendo essas 
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experiências na prática, como está caminhando o projeto de eleição direta para 

as subprefeituras, por exemplo. 

Fernando Haddad – Existe uma resistência enorme ao projeto de eleição 

direta dos subprefeitos, mas se eu ganhar a eleição eu vou fazer. Porque 

ninguém pode me impedir de consultar a população para nomear um cargo que 

é de livre provimento. Eu acho que seria um ganho enorme para a cidade. Como 

foi em Paris. Você tem os subprefeitos, entre aspas, que são eleitos. Aliás, quem 

não é eleita é o prefeito porque, pela lei, ele é eleito indiretamente. Então eu 

acho que a eleição direta de subprefeitos, em São Paulo, seria um ganho 

extraordinário. Além disso, nós revitalizamos todos os conselhos da cidade: 

transporte e trânsito, habitação, conselho da saúde, conselho municipal de 

educação, enfim, todos foram requalificados. Agora, o orçamento participativo 

em uma cidade como São Paulo eu acho que ainda [não é possível. Eu preferi 

adotar o planejamento participativo. Isso nós fizemos. Então, se você consultar 

a Leda Paulani, que era nossa Secretária de Planejamento, você vai ver que ela 

apostou muito no planejamento participativo. Nosso programa de Metas, por 

exemplo, foi todo baseado em audiências públicas com participação popular. 

Todo o plano de obras da cidade de São Paulo, algumas das quais estão 

licitadas, outras entregues, outras em curso, foram validadas pela participação 

popular. Assim, eu acho que o planejamento participativo é mais promissor do 

que o Orçamento Participativo em uma cidade tão complexa como São Paulo. 

 

Revista Fevereiro (Alexandre Carrasco) – Prefeito, agora que estamos 

encaminhando para o final, tem uma última questão que está um pouco... 

Revista Fevereiro (Maria Carlotto) – Alexandre, antes eu posso fazer 

uma pergunta ainda sobre a gestão na prefeitura? Porque no último Datafolha 

para eleições municipais, eu fiquei muito surpresa com os resultados relativos à 

intenção de voto para prefeito em São Paulo. Porque a sondagem traz um dado 

novo muito relevante. Durante muito muito tempo, o corte do voto na cidade de 
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São Paulo foi geográfico, ou seja, centro e periferia. O que aparece na última 

pesquisa, do ponto de vista estrutural, a meu ver, é um novo corte. 

Fernando Haddad – Um corte geracional. 

 

Revista Fevereiro (Maria Carlotto) – Exatamente, geracional. Eu queria 

saber, então, como você avalia isso e se na sua opinião isso aponta um caminho 

para o futuro. 

Fernando Haddad – Se eu tenho alguma chance é essa.  

 

Revista Fevereiro (Ruy Fausto) – Os jovens? 

Fernando Haddad – Ah são os jovens. Porque eles entendem o que está 

em jogo e não têm o preconceito que os mais velhos têm com a legenda do PT, 

essas coisas. Eles estão ali vendo um administrador que está fazendo coisas 

que dialogam com o futuro, com a cidade que eles querem para eles, para os 

filhos, para os netos. Me empresta esse computador, eu quero mostrar uma 

coisa para vocês. Eu tenho uma foto aqui, que eu coloquei como capa do meu 

Facebook [...]. Essa aqui. 
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Isso aqui é uma aula que eu dei na FAU no começo de março. Esse aqui 

sou eu, isso aqui é o saguão da FAU-USP. Tinha mil alunos aqui. Todo mundo 

em silêncio, discutindo a cidade de São Paulo. É o primeiro prefeito que pisa na 

FAU para prestar contas do seu mandado. No último ano do seu mandado, 

qualquer um sairia daí debaixo de pau (risos). Por que eu estou mostrando isso? 

Porque essa foto corresponde ao seu sentimento. Tem um recorte que é a 

juventude até 25 e 30 anos que começa a entender o nosso plano geral de voo, 

ou seja, para onde nós estamos indo. O que esse cara quer para a cidade? 

Então, no fundo, essa é a chance que a gente tem, se esse jovem militar pela 

cidade. Porque claro, se esses jovens votarem passivamente, dificilmente eu vou 

ser bem-sucedido. Mas se eles entenderem que o que está em jogo é o futuro 

da cidade que eles querem, você tem uma chance de discutir com a cidade. 

Porque é um setor da população persuasivo, formador de opinião e que tem 

ascendência sobre os mais velhos em função dos argumentos que coleciona em 

torno desse projeto. 
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Revista Fevereiro (Maria Carlotto) – Quando você fala desses jovens se 

mobilizarem você está pensando nos coletivos de cultura, como os que 

participaram muito da sua campanha já em 2012. 

Fernando Haddad – Os coletivos, e têm muitos coletivos. Mas eu também 

tenho ido às universidades, o que também é muito incomum para um prefeito, 

mesmo assim eu tenho ido. Eu fui no Mackenzie, fui na FAAP, fui na FEA-USP, 

fui na FAU-USP, fui na UFABC, e assim, a receptividade da juventude é 

extraordinária. Não teve um incidente, porque sempre tem alguém disposto a 

tumultuar, não é? Mas não teve um incidente, a conversa de altíssimo nível, 

pessoal apropriado para fazer o debate, sabia o que estava acontecendo na 

cidade. Aí você pode dizer, são nichos! É verdade, mas você constrói plataforma 

a partir desses nichos. 

 

Revista Fevereiro (Ruy Fausto) – O problema é quebrar o bloqueio 

midiático. 

Revista Fevereiro (Maria Carlotto) – Mas a comunicação dessa camada 

jovem passa por outros canais menos tradicionais também. 

Fernando Haddad – O problema do bloco midiático é que a derrota do 

Serra em 2012 em São Paulo, na capital, foi um trauma muito grande para a 

direita. Eles não entenderam e não assimilaram isso até hoje.  

 

Revista Fevereiro (Ruy Fausto) – A minha impressão é que você é muito 

visado, como um quadro novo, um perigo, como se dissessem “tem que esmagar 

esse aí”. 

Fernando Haddad – Isso é visível. Agora eu acho assim, é natural que 

as pessoas, sem ouvir o outro lado, repitam o que ouvem no rádio. Você 

simplesmente repete o argumento. Por exemplo, “esse cara não vai na periferia”. 

Pronto! Você repete, vira verdade. Ou então, “esse cara só anda de helicóptero” 

(risos), eu ouvi essa outro dia. Quando você fala sozinho, portanto, qualquer 
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coisa cola. Agora, se tiver debate, se as pessoas tiverem interessadas, esse tipo 

de afirmação não sobrevive cinco minutos. E é muito frágil a plataforma da 

oposição.  

 

Revista Fevereiro (Maria Carlotto) – E como você está vendo essa 

eleição, nesse contexto, com esses adversários.... 

Fernando Haddad – Exóticos? (risos) 

 

Revista Fevereiro (Maria Carlotto) – Exóticos (risos), e sem 

financiamento empresarial... 

Revista Fevereiro (Ricardo Crissiuma) – E com o PSDB provavelmente 

rachado. 

Fernando Haddad – Eu acho curioso uma cidade como São Paulo deixar 

de lado esse processo de modernização que está realizado por nós e optar pelas 

alternativas que estão colocadas. É uma loucura. Mas é uma loucura que pode 

acontecer. De todo modo, eu não poderia estar mais tranquilo e isso é 

interessante nesse cenário.  

Revista Fevereiro (Maria Carlotto) – Tem muitas coisas interessantes 

nesse cenário. Nós estávamos discutindo, para colocar no seu roteiro. Você 

pega a Alemanha, por exemplo. Há muitos anos, Berlim, que é principal cidade 

do país, tem uma prefeitura de esquerda mas a esquerda não consegue se 

afirmar em âmbito nacional. Isso acontece em outros lugares. 

Fernando Haddad – Na Colômbia. 

 

Revista Fevereiro (Ricardo Crissiuma) – Na França, Paris.  

Revista Fevereiro (Maria Carlotto) – Como você enxerga isso? A 

esquerda conseguiu reformular o seu projeto para a cidade, isso está claro e 

mostra uma força, os dados do voto jovem em São Paulo são um indício disso... 
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Fernando Haddad – Eu acho que a nossa vitória política virá. A eleitoral 

eu não sei, mas a política virá. Não tem como não vir. Não tem como a gente 

perder politicamente, podemos perder eleitoralmente, mas politicamente, eu 

repito, não tem como.  

 

Revista Fevereiro (Ruy Fausto) – Mas seria bom também não perder 

eleitoralmente (risos). Nesse sentido, eu sou bastante pragmático apesar de 

gostar de filosofia alemã. 

Fernando Haddad – E o está acontecendo aqui em São Paulo pode servir 

de plataforma para projetos nacionais. 

 

Revista Fevereiro (Alexandre Carrasco) – Exatamente, então pegando 

esse gancho para caminhar o encerramento da entrevista, queríamos formular 

primeiro uma questão sobre as perspectivas eleitorais para 2016, que você em 

parte já respondeu, e para 2018. Claro que está tudo muito complicado, muito 

mexido, mas queríamos ouvir a sua opinião. E como última questão, nós três 

aqui estávamos na quadra dos bancários na noite do dia em que o Presidente 

Lula foi conduzido coercitivamente até o aeroporto de Congonhas e escutamos 

a sua fala. Eu, pessoalmente, noto um entrosamento muito grande entre você 

com o presidente Lula e sei que o senhor é um quadro chave do PT talvez para 

2018, mas certamente para a sobrevivência do PT em um novo ciclo. O que o 

senhor acha do papel do Lula na crise, agora? 

Fernando Haddad – Olha, eu acho que os próximos dias são decisivos. 

Porque a presidente Dilma está com muita dificuldade para recuperar 

protagonismo e credibilidade para conduzir o país e, talvez, esse convite que ela 

tenha feito para o Presidente Lula assumir um ministério seja a cartada que ela 

tem disponível. Porque ele é muito talentoso, talvez seja o maior político dos 

últimos 50 anos, e é líder, lidera processos. Porque a classe política tem muita 

confiança na palavra do Lula, porque o Lula cumpre acordo, o Lula... Agora, eu 
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não sei o grau de deterioração do quadro, então não sei qual será a capacidade 

que ele terá de resgatar esse projeto. Talento não falta, mas é um homem, não 

é? E obviamente que se ele aceitar o convite e conseguir resgatar o 

protagonismo do governo, naturalmente ele se qualifica para se candidatar, se 

quiser. 

 

Revista Fevereiro (Ruy Fausto) – E se não? 

Fernando Haddad – Aí é difícil. Tem muito chão pela frente. O PT está 

muito...  

 

Revista Fevereiro (Ruy Fausto) – E para a eleição deste ano faltam sete 

meses... 

Fernando Haddad – E ela vai acontecer em um período mais conturbado 

impossível. Não tem como os espíritos estarem em paz. Não dá tempo, até 

outubro, de as pessoas estarem calmas. Então não sei se argumento vai contar 

muito. Se contar, nós estamos no jogo. Porque não tem projeto alternativo. Eu 

não acompanho muito, por desinteresse mesmo, os projetos dos meus 

adversários, mas quando chega ao meu conhecimento é uma coisa lastimável. 

Agora, obviamente, o meu maior inimigo não são os meus adversários, é esse 

bloco midiático que é implacável. É uma pena, porque eles estão jogando no 

obscurantismo, na desinformação. 

 

 Revista Fevereiro (Maria Carlotto) – Qual seria o caminho, para a 

esquerda, em termos de política de comunicação? 

Fernando Haddad – Eu acho que dependendo do uso que você faz. Eu 

abri esse Facebook outro dia e já está com 94 mil curtidas. Quer dizer, 94 mil 

pessoas de alguma maneira acompanham. Então você tem formas de 

comunicação direta hoje que são interessantes, mas não substitui uma Rede 

Globo, uma CBN, uma Jovem Pan. 
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Revista Fevereiro (Maria Carlotto) – A prefeitura não pensou em criar 

uma rádio? 

Fernando Haddad – A gente vai ter uma TV, com a digitalização. Mas é 

difícil ter audiência sem dinheiro para produção. É complicada essa coisa da 

comunicação. E no Brasil, a regulação econômica da mídia não aconteceu, então 

a concentração aqui é impressionante. Nossa comunicação está na mão de 

quatro famílias e elas pensam igual (risos). 

 

Revista Fevereiro (Ruy Fausto) – O problema não é só que pensam 

igual, que são reacionários, mas também que o nosso jornalismo é muito ruim.  

Fernando Haddad – Mas o pior é a radiodifusão. E eles têm muito 

alcance. É um nível impressionante. Lavagem cerebral. Triste mesmo de ver. E 

aí é difícil, porque eles estão lá, 24 horas por dia, sete dias por semana. Você 

fala uma vez por semana, o cara te ouve, mas logo em seguida da sua fala já 

tem alguém te contestando, sem a chance do contraditório, então a última 

palavra é sempre deles. A gente regrediu do ponto de vista do debate público e 

com isso a gente volta para a pergunta inicial. Não se tem mais espaço, hoje, 

para a inteligência.  
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Revista Fevereiro: Prezado Deputado, gostaríamos de começar a entrevista 

resgatando um pouco da história do seu Partido, o PSOL. Em 2005, terceiro ano 

do Governo Lula, o PSOL obtém seu registro eleitoral definitivo, concluindo um 

processo iniciado logo após a aprovação da Reforma da Previdência do Governo 

Lula. O documento que anuncia a fundação do PSOL intitulado “Movimento por 

um novo partido” prenunciava que “o governo Lula se determinou à tarefa” de 

“fazer, pelo grande capital, aquilo que a direita tradicional não teria condições de 

concretizar”; e propunha uma alternativa partidária que se mostrasse 

“democrática e plural […] com mecanismos que garantam a participação ativa 

da militância. Mesmo não figurando entre os signatários originais, gostaríamos 

que o senhor analisasse os acertos e desacertos do prognóstico e da alternativa 

que o PSOL apresentou naquele documento, considerando, de um lado, os 11 

anos de existência do PSOL e, de outro, os 13 anos de governo do PT. 

  

Chico Alencar: O prognóstico que orientou a formulação e a atitude dos militantes 

políticos – ativistas nos movimentos sociais, no sindicalismo classista, no 

pequeno e combativo núcleo de parlamentares, sem falar das milhares de 

assinaturas do apoio cidadão que tornou possível a criação de um novo partido 

– foi, sem qualquer sombra de dúvida, de um acerto histórico indiscutível. Tratou-

se de um momento grave e difícil, fato que valoriza a firmeza e a coragem dos 

que apostaram na difícil tarefa da construção de uma nova alternativa partidária. 

Muitas das questões então debatidas, no documento citado e em tantos outros, 

vieram a se confirmar nas conjunturas subsequentes. Visto com os olhos de hoje, 

envoltos na crise profunda que nos coloca diante de novas encruzilhadas, o 
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arrazoado que sustentou o esforço inaugural do PSOL adquire até a feição 

premonitória das profecias. 

Algumas expressões, muito usadas no debate interno da época, fornecem um 

roteiro seguro das marcas de nascença do novo partido. Ao se intitular como 

“abrigo” para as esquerdas que resistiram ao “transformismo” petista, o partido 

projeta a nitidez de esquerda numa perspectiva plural. Ao se definir como “um 

partido novo contra a velha política”, estabelece os termos da ruptura formal com 

o PT, que “saíra de si mesmo” e deixara de buscar uma “nova gramática de 

poder”. Por outro lado, ao falar em “mudar de enxada para continuar o plantio”, 

a nova proposta revela, para além da ruptura formal, a busca de continuidade 

com o processo social que fez crescer o petismo no seu tempo de contraponto 

radical ao modelo dominante. 

  

Mais do que de desacertos, que por certo foram muitos, talvez fosse mais 

importante falar das dificuldades daquele período, algumas delas presentes até 

o momento atual. O PSOL nasceu num momento de refluxo dos movimentos 

sociais. Sua construção, concomitante com a mutação do PT e o crescente 

desencanto com a política, foi uma espécie de construção “piracema”, nadando 

contra a corrente, numa conjuntura muito difícil para a esquerda fiel aos seus 

princípios. Talvez daí decorra outra expressão muito comum entre os seus 

construtores: a que define o PSOL como um partido “necessário”. Um partido 

que “mói no áspero”, labuta contra a corrente, enfrenta as intempéries do 

presente de olho no futuro. Um partido pequeno com vocação de grandeza. 

  

RF: Ainda nesse contexto de fundação do PSOL, uma das críticas mais 

contundentes ao PT se dirigia contra a sua política de alianças, que não se 

importava em incluir até mesmo partidos de centro e centro-direita. Somado a 

isso, foram diversos os intelectuais que se filiaram ao PSOL vendo-o como 

plataforma para a defesa de ideias e ideais de esquerda livre do pragmatismo 

que dominara o PT. Essas caraterísticas mostravam que o PSOL optava por 

assumir a linha de um partido mais programático. No entanto, a dificuldade do 
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PSOL lançar programas eleitorais nas eleições presidenciais de que participou, 

e a vida curta de sua única revista editada pela Fundação Lauro – que acabou 

já em 2010 contando com apenas 4 edições – mostram que essas promessas 

parecem não ter se realizado conforme o esperado. Como o senhor vê o preparo 

e o papel do PSOL e da esquerda em geral na disputa do debate travados 

atualmente na esfera pública? 

  

CA: A nitidez programática é um pré-requisito essencial para qualquer política 

séria de alianças. No contexto de fundação do PSOL, a contundência das críticas 

dirigidas ao PT na questão em pauta sempre foi relacionada a este ponto. 

Alianças sem critérios programáticos são condenáveis em si. Mais grave ainda 

é quando um partido ganha eleições ancorado em um programa e, depois no 

governo, pratica outro. A chamada corrupção programática, mãe de todas as 

outras corrupções, está nas origens dos desacertos que selaram o destino do 

PT. 

Nas lutas da militância nos movimentos sociais e na ação de suas pequenas e 

aguerridas bancadas, o PSOL tem procurado ser fiel ao seu compromisso 

original. Com vocação de grandeza e voltado para o resgate da grande política, 

somos um partido em processo de construção. Ainda incipientes, seguimos, local 

e nacionalmente, com graves debilidades organizativas. A nossa elaboração 

programática padece por conta de tais debilidades e de outras ainda maiores, 

ligadas à complexidade extraordinária do atual processo político. Não há bulas 

ou receitas prontas para resolver de véspera as questões relacionadas com a 

política de alianças. Só o correr da luta pode definir, nas diferentes situações 

concretas, a justeza ou não de tal ou qual política de alianças. 

  

Programático e de militância, o PSOL tem procurado sustentar os princípios que 

norteiam sua existência. Uma luta permanente, desenvolvida em várias frentes. 

Nos períodos eleitorais, por exemplo, aparecem os oportunistas de sempre, em 

busca de implementar seus projetos individualistas, e é preciso estar atento para 

barrá-los, sem confundi-los com pessoas de boa vontade e pouco grau de 
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formação. Como tudo que é vivo padece de imperfeição, não estamos livres, 

liminarmente, do fisiologismo, do pragmatismo eleitoreiro corrompido, do 

adaptacionismo, presenças ativas no degradado sistema político brasileiro. O 

combate aos desvios que podem nos jogar na vala comum dos partidos 

invertebrados não se resolve com os vícios do polo oposto: o isolacionismo, o 

sectarismo e o vanguardismo, que é o principismo sem mediação com a 

realidade concreta. 

  

RF: Ainda relacionado à pergunta anterior, em um artigo publicado por ocasião 

da sua filiação ao PSOL, o senhor propõe um princípio interessante para a 

dinâmica de um partido: “Saber ter flexibilidade tática e firmeza estratégica”, isso 

vem reforçar as máximas do “Movimento por um novo partido” que previa um 

partido liberto “de qualquer doutrinarismo e espírito de seita”. Em que medida o 

senhor acredita que o PSOL conseguiu seguir esses preceitos? Ou, de modo 

mais geral, a cultura política da esquerda ainda é falha em equilibrar respeito a 

princípios ideológicos/programáticos e a capacidade de se engajar em 

compromissos com partidos, grupos e correntes de posições divergentes? 

  

CA: O PSOL que queremos consolidar não começa nem termina nele próprio. 

No contexto marcado por grandes dificuldades, a combinação da flexibilidade 

tática com a firmeza estratégica é o caminho para afirmar um partido de novo 

tipo. Pelo tamanho e pelas diferenças regionais do Brasil, a liderança da 

movimentação popular organizada em direção a uma nova sociedade será 

necessariamente plural e partilhada, em ampla frente de organizações – sociais 

e partidárias – de diversos níveis e naturezas, os já constituídos e os ainda por 

se constituir. Nesse sentido, o papel fundamental do partido deve estar voltado 

para a interlocução permanente com os vários movimentos autônomos, que 

aspiram, com legitimidade, a condição de copartícipes do fato político. O partido, 

qualquer partido, por mais revolucionário que pretenda ser, não monopoliza mais 

a representação política, ainda que continue tendo a função insubstituível de 
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universalizar as lutas e oferecer-lhes um duto para interferir nas esferas do 

Poder. 

O fortalecimento do campo popular, ecológico e socialista exige a afirmação de 

uma nova prática política, radicalmente democrática e plural, que abra espaços 

para a retomada das lutas para mudar a realidade. O PSOL tem ainda pouco 

peso estrutural e orgânico, mas aglutina uma militância muito jovem e aguerrida. 

A influência crescente do partido em diferentes setores da sociedade deixa claro 

que podemos cumprir um papel positivo no atual momento político brasileiro. 

  

  

Bloco II. Crise atual 

  

RF: Ainda às vésperas das eleições de 2014, alguns políticos da base aliada do 

governo fizeram declarações públicas afirmando que um novo mandato de Dilma 

poderia levar o país a uma grave crise política. Diante da negativa do PT em 

mudar seu candidato, uns resolveram sair do partido, como no caso da Senadora 

Marta Suplicy, e outros buscaram construir uma candidatura própria de oposição, 

como o ex-governador Eduardo Campos. Retrospectivamente, e sem entrar no 

mérito de quanto o oportunismo pesou na decisão dos políticos citados, parece 

que estavam certos. Como o PSOL, àquela época, enquanto oposição de 

esquerda ao governo do PT, enxergava o cenário que estamos vivendo hoje no 

país? Para vocês, a crise atual já era previsível? Chegaram a prever um cenário 

de acirramento tão extremo como este que estamos vivendo? 

  

CA: A alteração de rota que deslocou o processo rumo ao acirramento da crise, 

com a gravidade com que ela se apresenta no momento atual, foi vislumbrada 

no debate interno do PSOL bem antes das vésperas da eleição de 2014. Se há 

uma data para marcar esse deslocamento, ela deve estar relacionada aos 

acontecimentos que abalaram o mundo da política em junho de 2013. A 

sociedade brasileira vivenciou um surto inusitado de grandes manifestações cujo 

sentido político mais profundo ainda carece, anos depois, de decifração. Não foi 



Revista Fevereiro 

POLÍTICA  TEORIA  CULTURA                                                   ISSN 2236-2037 

140 

www.revistafevereiro.com 

um raio em céu azul. Havia, entre os “de cima”, arremedos de grossa desavença. 

A antecipação da disputa presidencial de 2014 e os desacertos da 

governabilidade da conciliação conservadora, prova do cansaço dos materiais, 

eram prenúncios de esgotamento do pacto de exclusão que nos governa. Entre 

os “de baixo”, muita luta localizada, descontentamento difuso: greves no serviço 

público sucateado, explosões de ira entre os operários brutalizados nos 

canteiros do PAC, ativismo crescente, nas redes virtuais e nas ruas, de uma 

miríade de movimentos específicos, contra a criminalização da pobreza, contra 

a homofobia, contra a brutalidade das polícias, em defesa da ética na política. 

Em suma, ficava claro, naquele momento, que a desavença entre os de cima e 

um acúmulo de lutas parciais entre os “de baixo” determinava a abertura de uma 

conjuntura de qualidade política nova. Até então, os governos em sua maioria 

(Dilma, governadores, prefeitos, tucanos, peemedebistas, petistas) ostentavam 

alta popularidade. Depois de 2013, a popularidade de todos despencou. Os 

partidos da ordem, da base de sustentação do governo ou da oposição favorável 

ao modelo dominante, que se preparavam para uma disputa presidencial que 

imaginavam ser resolvida em torno de qual será o melhor oficiante do mesmo 

rito conservador, tiveram que mudar o discurso. A polarização esquerda/direita 

que marcou a retórica da disputa no segundo turno de 2014, seguida do 

estelionato eleitoral praticado pela vencedora da eleição, só fez acelerar um 

processo de acirramento da crise que já estava inscrita no bojo da irrupção 

contestatória que desencadeou o fim de ciclo que caracteriza a profundidade da 

crise atual. 

  

RF: O senhor é atualmente o nome do PSOL entre os 65 deputados que 

compõem a Comissão de Impeachment recém-instalada na Câmara dos 

Deputados. Qual vai ser a posição do partido nessa comissão? Quais são os 

cenários que o senhor desenha como resultados possíveis dessa comissão? 

  

CA: O PSOL sempre foi um partido de oposição ao governo Dilma, assim como 

fomos oposição ao governo Lula, inclusive quando tais governos ostentavam 
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índices altíssimos de popularidade. Uma oposição responsável, programática e 

pela esquerda. Pelas mesmas razões, somos contra o atual processo de 

impeachment. Não se pode praticar o ato mais drástico de nossa ordem 

constitucional pelas frágeis razões de “decretos orçamentários indevidos”. Ou de 

“pedaladas fiscais”, condenadas, até aqui, por um órgão auxiliar do Congresso, 

e por este sequer examinadas. Se impopularidade fosse razão de impeachment, 

sobrariam poucos governantes no Brasil. 

Ademais, não podemos fechar os olhos para a natureza das forças que se 

articulam em torno da proposta. O grande patronato, a mídia hegemônica, o 

agronegócio e o “mercado” operam com sofreguidão em busca de seus próprios 

interesses privados. Basta ver os gastos milionário da FIESP e o quartel general 

montado em sua pirâmide da Avenida Paulista. É certo que esses setores 

poderosos navegam na grande insatisfação popular, nutrida sobretudo pela crise 

econômica. Aspiram, em eventual governo Michel Temer, a um novo pacto de 

elites, com anunciado ataque aos movimentos sociais, via “ajuste duro” e 

repressão ampliada. E o controle e minimização da importante Operação Lava 

Jato. Vários dos lá investigados são entusiásticos do impeachment. 

A comissão do impeachment foi montada à feição da oposição parlamentar 

conservadora, liderada pelo deputado-réu Eduardo Cunha. É o intestino grosso 

da pequena política, do toma-lá-dá-cá que o PSDB abençoa: PMDB, DEM e um 

conluio com o que há de pior na vida partidária nacional – fisiologismo que, aliás, 

o PT também cortejou. E ainda corteja, com a tentativa de recomposição de sua 

base pelo oferecimento dos cargos deixados vagos pelo PMDB. São tempos de 

cinismo explícito. Um jogo pesado do qual não se sabe ainda no que resultará. 

A atual crise vem desnudando um sistema político degradado e exaurido. Como 

se sabe, crise pode ser, também, uma oportunidade para se abrir novos 

caminhos. No ponto a que chegamos, nenhuma saída que não seja 

protagonizada pelo povo trará as mudanças e a ética na política, tão desejadas. 

É preciso devolver à soberania popular seu poder decisório. Uma reforma política 

profunda, que inclua propostas como a do referendo revogatório e de limites 

austeros aos gastos das campanhas eleitorais, que precisam se livrar da tutela 
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do poder econômico e do financiamento empresarial, a mola mestra da 

corrupção sistêmica. 

  

RF: É de conhecimento público que o senhor é um dos principais críticos do atual 

presidente da Câmara, o Deputado Eduardo Cunha (PMDB/RJ), eleito, como o 

senhor, pelo estado do Rio de Janeiro. O senhor poderia explicar um pouco como 

se pavimentou a ascensão política do deputado Eduardo Cunha? Quais são os 

principais interesses que o sustentam? Como ele construiu o apoio da bancada 

e qual seu protagonismo no atual processo de impeachment? 

  

CA: A força de Eduardo Cunha não está nele mesmo. Sua força resulta da 

confluência de uma série de fatores. Ele é uma espécie de vetor resultante de 

um enorme conjunto de anomalias. Em primeiro lugar, vale lembrar o que o 

nosso saudoso Carlos Nelson Coutinho definia como “americanalhização” da 

política brasileira, uma cópia acanalhada do jogo pesado do interesse puro que 

marca a política do império do norte. 

Seguindo o que diz a letra de um samba famoso – “só mando no meu distrito, 

porque o rei de lá morreu” –, o reinado de Cunha no parlamento é uma 

decorrência direta do apequenamento geral do processo político. O mesmo 

Carlos Nelson nos ensinou que, se a grande política – a disputa em torno de 

projetos, ideias, valores – sai de cena, a pequena política – a mera administração 

do interesse puro – se torna a dona do pedaço, vira, como simulacro, “grande” 

política. O PT e o PSDB, partidos que polarizaram o debate político no pós-

ditadura, tanto nas eleições gerais como na constituição de blocos no 

parlamento, “saíram de si mesmo” ou se degradaram naquilo que tem sido 

chamado de “peemedebedização” geral do nosso sistema político. Se a disputa 

se restringe ao espaço do pequeno, o Cunha é campeão. E o resultado é o que 

se vê: a apoteose da pequena política. 

Para o observador atento, os interesses que sustentam o atual presidente da 

Câmara dos Deputados são visíveis a olho nu. Houve quem dissesse, um 

articulista cujo nome agora me escapa, que 2015 foi o ano do “cafuné no Cunha”. 
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De maneira alternada e ao longo de todo ano, um dia era o PT e o governo que 

lhe rendiam loas; no dia seguinte eram os tucanos e aliados da oposição de 

direita. Tudo em função da prerrogativa institucional daquele que poderia ou não 

desencadear o processo de impeachment. Ademais, ele usou os poderes da 

presidência da Câmara para articular e catalisar o que existe de mais regressivo 

e reacionário. Como quem diz “tudo posso naquilo que me fortalece”, ele foi o 

nexo que forneceu polo de condensação aos diferentes segmentos do 

conservadorismo brasileiro. As bancadas da bala, da bola, da bíblia, o sexismo, 

o machismo, a homofobia, o agronegócio que quer avançar sobre terras 

indígenas e quilombolas, a precarização dos direitos, tudo isso e muito mais se 

soma no agregado que faz a força do Cunha. Quanto àqueles deputados que de 

maneira ostensiva lhe prestam fidelidade canina, a explicação deve ser buscada 

no que, até agora, já vazou do Lava Jato. Tudo indica, pelo revelado até agora, 

que Eduardo Cunha funcionou como uma espécie de banco de segunda linha, 

um duto de distribuição de recursos entre o poder econômico que tutela a política 

e o intestino grosso da pequena política. 

Apesar da sua tenacidade e apego ao poder, Cunha será figura fugaz na vida 

republicana. Um brilho de aluguel, que nada iluminou, apenas confundiu. 

Sobrevive dos efeitos reflexos do poder que o constituiu, pois os prazos do 

sistema político paquidérmico, avesso à participação popular, não são os da 

ansiedade de nossa gente, farta da corrupção e da hipocrisia dos políticos. 

Cercado, atira a esmo, mesmo sabendo que, a esta altura, suas balas são de 

festim, pois lhes falta o chumbo da credibilidade. Talvez o seu papel de 

protagonista no atual processo de impeachment seja o seu canto de cisne. 

  

RF: Com tantos envolvidos do PMDB e dos partidos que devem compor a nova 

coalizão, qual futuro o senhor prevê para a própria Lava Jato em um eventual 

governo Temer? 

  

CA: A operação Lava Jato caiu na simpatia popular porque pela primeira vez o 

conluio histórico entre grandes empresas corruptoras e partidos e políticos 
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corruptos foi desnudado. Pela primeira vez os “colarinhos brancos”, tidos como 

intocáveis, foram para a cadeia. A famosa lista da Odebrecht, que o juiz Moro se 

apressou em colocar sob sigilo, atingiu praticamente o sistema partidário como 

um todo. Até por conta da sua extraordinária importância política, ela corre 

muitos riscos e pode ser atraída para múltiplas armadilhas. 

Uma delas, sem dúvida, é a que está na pergunta em pauta. Um eventual 

governo resultante do impeachment coloca na fila uma linha sucessória que vai 

da má aos piores. Temer, Cunha e Renan estão todos na mira do Lava Jato. 

Existe sim o risco de desidratação da Lava Jato, para que ela não chegue a 

vários grandes parceiros dos conluios, denunciados por Delcídio, o réu confesso, 

e visíveis na “Lista da Odebrecht” (que Moro colocou sob sigilo): o próprio Temer, 

Aécio e centenas de agentes públicos e financiadores, em relação orgânica com 

todos os grandes partidos. É bom lembrar, no entanto, que o mesmo risco de 

desidratação pode continuar existindo, dependendo da maneira que o governo 

atual prevaleça sobre a tentativa de afastá-lo. 

Mas o risco maior vem do interior da própria operação. A Lava Jato, nossa Mãos 

Limpas, pode ficar maneta se não forem contidas as arbitrariedades de alguns 

de seus protagonistas, que parecem acreditar no papel salvífico de “heróis 

justiceiros e vingadores”. O perigo mora no “estrelismo salvacionista” e 

autoritário de alguns promotores e do juiz Moro, incensados pela mídia 

espetaculosa. Como destacou o Ministro Teori Zavascki, do STF, “é filme já visto 

isso de ações ilegais, mesmo bem intencionadas, provocarem anulação de 

investigações importantes”. Ele citou as Operações Castelo de Areia e 

Satiagraha como exemplos. Para cumprir seu papel no desmantelamento do 

atual ciclo vicioso da corrupção sistêmica, ela não pode ser seletiva, nem 

manipulada, nem saciar o punitivismo com bodes expiatórios. 

  

RF: Como o senhor avalia o documento lançado pelo PMDB intitulado “Uma 

ponte para o Futuro”? 
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CA: É um papel desses que propiciam contos do vigário. Uma aposta esperta de 

quem se oferece aos de cima para comandar o retrocesso político. Quem 

observar o desenrolar dos acontecimentos ao longo do ano passado, na certa 

irá se deparar com diferentes tentativas da mesma natureza: o rearranjo no 

interior das elites dominantes para organizar uma saída de crise no interesse 

destas mesmas elites. 

A primeira estocada foi patrocinada, no começo do ano, pela própria presidente 

recém-eleita. Joaquim Levi e Kátia Abreu no ministério e a política do ajuste fiscal 

era uma tentativa de acertar o passo com uma agenda conservadora defendida, 

quase todos os dias, nos editoriais dos grandes jornais associados ao modelo 

dominante. Não funcionou, deu no que está dando. Depois foi a vez de Renan 

Calheiros, que vociferou sobre a necessidade de independência do Banco 

Central e articulou com Romero Jucá a chamada “Agenda Brasil”. Também não 

durou uma semana. O “ponte para o futuro” é o último produto dessa linha de 

montagem. Teve o seu ensaio geral no final do ano passado, quando parecia 

aos seus autores que o presidente da Câmara dos Deputados patrocinaria o 

desfecho rápido do impeachment. Como o rito armado no parlamento foi travado 

pelo Supremo, a proposta volta agora com força total. 

O conteúdo da proposta guarda semelhanças essenciais com as anteriores, mas 

traz a marca do grupo de moral homogênea que dirige o PMDB. É uma pinguela 

para o passado: privatização de tudo, precarização máxima da legislação 

trabalhista, com priorização do acordado sobre o legislado, desvinculação das 

receitas para Educação e Saúde. É uma agenda de socialização dos prejuízos 

e de ajuste forte. A FIESP financia e o povo paga o pato. Ancorada no protocolo 

tradicional do conservadorismo, ela se oferece aos donos do poder econômico 

para produzir mais do mesmo. Moreira Franco, anunciado como um dos 

formuladores do programa, já declarou que, caso venha haver eleições, eles 

estão preparando um Plano Temer 2, voltado para a questão social. Segundo 

ele, o PMDB é de esquerda na questão social, de direita na economia e de centro 

na política. Não fosse trágico, seria cômico o tratamento de uma crise tão 

profunda com semelhantes patacoadas. 
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Bloco III. Perspectivas da esquerda 

  

RF: As pautas, a organização e o tamanho de junho de 2013 significaram para 

muitos que um novo tempo se abria para a democracia brasileira. Ao que tudo 

indica, por também partilhar esse diagnóstico, o senhor publica ainda no mesmo 

ano o livro A rua, a nação e o sonho: uma reflexão para as novas gerações. 

Sobre aquelas manifestações e as que se seguiram em 2014, o senhor escreveu: 

“É imprescindível entender, porém, que os partidos não são mais a única forma 

de representação da sociedade. Perderam esse monopólio e andam cada vez 

mais dissociados do querer dos segmentos sociais que dizem representar, seja 

por seu controle, caciquismo (prática dos da direita), seja por suas autofagias e 

baluartismos (costumeiros nos de esquerda)”. Como o senhor avalia a atuação 

do PSOL e da esquerda em geral em relação a junho de 2013? 

  

CA: O livro citado foi escrito no calor dos acontecimentos, que foram 

acompanhados por nós como quem observa lições da história. Todos, sem 

exceção, foram tomados de surpresa pelo volume daquelas manifestações, 

inclusive os que as convocaram. A presença súbita de multidões nas ruas, sem 

lideranças visíveis ou aparatos organizativos, é um fenômeno social 

absolutamente incomum. Tirante um ou outro desavisado, todos perceberam, 

em tempo real e nos diferentes segmentos do mundo da política, que estávamos 

diante de acontecimentos extraordinários. 

A atuação do PSOL no interior das manifestações e a reflexão posterior, em 

nosso debate interno sobre o seu significado mais profundo (debate que continua 

em voga), trazem a marca da pluralidade de forças que compõe o nosso partido. 

O PSOL teve presença ativa nas manifestações. Os nossos militantes nos 

movimentos sociais estavam lá, com a naturalidade de quem não chegou só 

agora. Já estava nos movimentos. Apesar da crítica forte aos políticos em geral, 

nossos parlamentares, bem recebidos, circularam com naturalidade entre os 
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manifestantes. Não cometemos o erro de carregar bandeirões imensos, insinuar 

liderança ou hegemonia de um movimento constitutivamente refratário a tal tipo 

de atitude. 

A nossa interpretação sobre o sentido mais geral das chamadas “jornadas de 

junho” está no livro citado na pergunta. Para sumarizar, podemos alinhavar 

alguns pontos: foi uma “irrupção contestatória”, reveladora de insatisfação 

profunda, difusa e confusa. Não hegemonizada por ninguém – logo, pelas 

mesmas razões, ninguém se sentiu imediatamente contestado. Ao expressar de 

maneira fragmentária o “mal-estar geral”, a miríade não hierarquizada de 

postulações aparece como uma fratura exposta. Mostra os conflitos todos, mas 

são movimentos destituídos de positividade programática. Não altera a 

correlação de forças na conjuntura imediata, mas desencadeia ondas que se 

destinam a produzir, no longo prazo, abalos da cultura política. Os 

acontecimentos de junho de 2013 continuam na pauta de debates. Muitas de 

suas implicações conservam a condição de enigmas não decifrados, não apenas 

para o PSOL e a esquerda, mas para a política em geral. 

  

RF: Olhando a partir das manifestações do dia 13 de março de 2016, a tendência 

é avaliar que os setores da direita, ao menos por ora, apropriaram-se de boa 

parte das energias sociais que irromperam em junho de 2013 e 2014. A direita 

se reorganizou, criando fortes coletivos virtuais, passando a ocupar diversos 

espaços da mídia impressa, radiofônica e televisiva quadro da mídia também 

está presente na proliferação de institutos e think-tank de orientação auto-

proclamada “liberal”. O senhor concorda que a direita hoje hegemoniza a esfera 

pública brasileira? 

  

CA: Concordo em parte, mas considero necessário precisar os termos em que 

essa concordância se dá. Em primeiro lugar, a direita sempre foi muito forte na 

realidade política brasileira. Ou então não seríamos o que somos: um país 

marcado pela profunda desigualdade, injustiça e violência social. O formato de 

dominação da direita é que alterna formas. Em boa parte do tempo, ela prefere 
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dominar por interpostas figuras, não botar a cara a tapa, nos arranjos 

conciliatórios, na cooptação de líderes que se projetam até pela crítica radical 

contra a direita. Em outros tempos, pode lançar mão da força bruta, da repressão 

aberta das ditaduras. Ou até cultivar a ilusão de que pode hegemonizar o 

processo político, aproveitando conjunturas que lhe são favoráveis e lançando 

mão de recursos materiais que sempre estiveram à sua disposição, como está 

alinhavado na pergunta. 

Analisar a crise brasileira com alguma profundidade, na perspectiva de um futuro 

transformador, exige, dada a complexidade dos desafios em pauta, ir além da 

simplificação maniqueísta. Tomando como exemplo o momento atual, o intenso 

debate sobre o impeachment, no qual a paixão tem superado a racionalidade, 

não abre espaço para uma questão fundamental: há mesmo dois projetos 

antagônicos de organização da sociedade brasileira em disputa? A prática dos 

governos de Lula/Dilma diferenciou-se decisivamente da era FHC? Sem dúvida, 

os programas sociais e as iniciativas para ampliar o consumo interno nos anos 

do lulopetismo foram mais significativos, mas há uma complementaridade entre 

as gestões. FHC consolidou o controle da inflação e avançou nas privatizações. 

Lula (e Dilma, em menor escala) cuidou um pouco mais do andar de baixo ” , 

costurando políticas para setores marginalizados sem afetar o andar de cima ” . 

É a tese da conciliação de classes, típica dos partidos trabalhistas de todo o 

mundo. 

Desde o fim do século passado, o capital financeiro consolidou sua hegemonia, 

culminando no recorde de lucros dos grandes bancos. Não houve qualquer 

reforma tributária que gravasse operações financeiras, patrimônio e herança dos 

mais ricos. O modelo que favorece os extraordinários ganhos rentistas ficou 

intocado. 

No plano da política, não se fez nenhuma reforma profunda desde a 

promulgação da Constituição Cidadã. A chamada “Nova República”, apesar dos 

princípios de democracia participativa, derivados do ascenso dos movimentos 

populares nos anos 1980, não conseguiu fugir do padrão clientelista, 

patrimonialista e corrompido de fazer política. Tanto o PSDB, que nasceu de um 
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questionamento ao fisiologismo genético do PMDB, quanto o PT, que cresceu 

com forte base social, não mudaram o sistema: adaptaram-se a ele, inclusive à 

sua corrupção estrutural, endêmica. 

No oceano do Estado Oligárquico de Direito as marés de lama são sucessivas. 

A destituição de Dilma, liderada pelo bloco social e político conservador que até 

há pouco a apoiava, é mera disputa de poder, para controlar a máquina do 

Estado sem fazer qualquer alteração estrutural. Não nos iludamos: o Brasil tem 

sido o país das transições intransitivas, do mudar para manter tudo como está. 

A atual investida da direita, que é real, imagina poder descartar um período 

marcado pela lógica da conciliação e inaugurar um outro, onde “mais do mesmo” 

virá embalado em suas feições próprias. É o que está na pauta. Por enquanto, 

não se sabe no que vai dar. A profundidade da crise pode tragar essas e outras 

pretensões. 

  

RF: Em outubro teremos eleições municipais em todo o país, e com certeza o 

destino da esquerda no país para os próximos anos vai ser medido pelos seus 

resultados. Na capital do Estado pelo qual o senhor foi eleito tudo indica que o 

PSOL vai lançar a candidatura do deputado estadual Marcelo Freixo que, na 

eleição de 2012, conseguiu um resultado expressivo nas urnas e contou com 

forte apoio de diversos movimentos sociais e partidos de esquerda. Como o 

senhor avalia as chances dessa candidatura no pleito atual? Quais seriam os 

seus maiores desafios a serem enfrentados pelo próximo prefeito da cidade? 

  

CA: Nas últimas eleições municipais, o candidato do PSOL polarizou a disputa 

pela prefeitura do Rio de Janeiro desde a pré-campanha. O deputado estadual 

Marcelo Freixo teve um belíssimo desempenho e alcançou um terço dos votos 

válidos. Só não houve segundo turno porque os votos ficaram concentrados nele 

e no candidato do esquemão dominante. Cada eleição é diferente da outra, mas 

a possibilidade de se reproduzir no pleito que se aproxima o mesmo confronto 

básico da disputa anterior é muito grande. 
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O Rio de Janeiro tem sido, na opinião de estudiosos das mais variadas 

procedências, um laboratório de experiência política do totalitarismo financeiro 

globalizado. Os megaeventos, tendo as olimpíadas como próxima expressão, se 

configuram como uma vitrine esplendorosa da cidade de negócios, cidade 

mercadoria, cidade dos prodígios, onde a apropriação brutal e escancarada dos 

recursos públicos pelos magnatas do poder privado é apresentada como um 

espetáculo a ser aplaudido. Por outro lado, esses mesmos estudiosos têm sido 

obrigados a constatar que o Rio tem sido, também, uma oficina da resistência. 

São notáveis, principalmente na juventude, o vigor e a persistência de um 

número cada vez maior de polos de resistência. Se o cerne da disputa for, como 

na eleição anterior, o confronto entre essas duas concepções de política e de 

cidade, o acumulado na disputa anterior favorece e amplia as chances do 

candidato do PSOL. 

Segundo o prof. Carlos Wainer, um estudioso altamente qualificado do fenômeno 

urbano contemporâneo, o modelo aqui adotado, em todos os aspectos, foi o de 

Barcelona. Os arquitetos, as consultorias, o assessoramento direto, os dutos de 

ligação com a alta finança, tudo veio via Barcelona. Sendo assim, segundo ele, 

falta seguir Barcelona no passo seguinte, onde a candidata dos vitimados pelas 

remoções, com o Podemos em frente ampliada, ganhou a eleição. Por esta tirada 

de humor premonitório, vamos ganhar a eleição no Rio de Janeiro. 

As dificuldades, no entanto, são enormes e inúmeras. A primeira delas é a “lei 

da mordaça”. A contrarreforma política foi patrocinada pelo réu que preside a 

Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, e relatada por seu parceiro, o deputado 

Rodrigo Maia. Os dois são do Rio e, não por acaso, a mordaça armada por 

alterações infraconstitucionais tinha endereço certo. Se essa lei não for 

derrubada, Marcelo Freixo, que cresceu muito na última disputa municipal por 

conta de seu excelente desempenho nos debates na televisão, não poderá mais 

participar dos debates na TV (porque o PSOL não tem 10 deputados federais), 

mesmo que esteja em primeiro lugar nas pesquisas. Um absurdo total, entre 

outros do mesmo calibre presentes naquela contrarreforma. Além, claro, de 

dificuldades próprias do momento político, onde se coloca o desafio de agregar 
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ao núcleo vivo do movimento “se a cidade fosse nossa”, de onde parte a crítica 

mais vigorosa à concepção da cidade dos negócios, outras culturas críticas ao 

modelo dominante, somando forças que possam nos levar a vitória. 

  

RF: E nas demais capitais do país? Quais são as perspectivas do PSOL e da 

esquerda? 

  

CA: O PSOL, como é do seu feitio, deve se apresentar na disputa municipal, com 

candidaturas próprias ou de aliados combativos, nas capitais e nas cidades mais 

importantes. Somos um partido pequeno, mas temos a felicidade de contar, entre 

os candidatos da próxima eleição, com nomes muito expressivos que, 

certamente, farão campanhas de grande impacto em suas cidades. 

Além de Marcelo Freixo no Rio, teremos Luciana Genro em Porto Alegre. Ela foi, 

com desempenho brilhante, nossa candidata à presidência da República e tem 

fortes raízes na capital gaúcha. Outra novidade é que teremos também 

candidatos que já foram prefeitos de suas cidades. É o caso de Edmilson 

Rodrigues, em Belém, e Luiza Erundina, em São Paulo. São quadros políticos 

de larga experiência e de altíssimo nível, portadores de experiências 

administrativas inovadoras e de duradouro sucesso político. Muito do que se 

discute hoje, na fronteira do mais avançado debate sobre as questões urbanas, 

já estava presente na prática bem-sucedida de tais administrações. Serão, sem 

dúvida, campanhas de perfil forte e com grande capacidade interferir no cenário 

da disputa. 

  

RF: Desde 2015, vários membros de partidos políticos e esquerda e militantes 

de movimentos sociais vêm alertando que só a construção de uma frente ampla 

poderia conferir as forças de esquerda alguma chance nas eleições de 2018. 

Essa é uma possibilidade discutida no interior do PSOL? Como o senhor 

particularmente avalia essa proposta? 
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CA: Qualquer frente política com substância, que não seja mero arranjo eleitoral, 

tem que estar fundada em um programa mínimo. É uma construção trabalhosa, 

delicada. A esquerda é plural: esquerdas, na verdade. E alguns partidos e grupos 

que assim se proclamam talvez nem mais o sejam: socialistas de fantasia, 

progressistas do atraso... 

É preciso reiterar a importância decisiva, numa perspectiva de futuro mais 

igualitário, justo e democrático para o país, de uma reforma tributária 

progressiva, de uma reforma política democratizante de fato e da construção de 

um novo modelo econômico que nos livre da situação liberal-periférica em que 

nos encontramos. Tudo isso precisa ser construído em fóruns abertos à 

presença popular, sem “espírito condominial” e “trincheiras de dogmas” (velho 

vício das esquerdas), reunindo as forças progressistas e as organizações 

cidadãs com novas pautas, dispostas a virar essa página final de um processo 

exaurido. 

Trata-se, ao fim e ao cabo, de ressignificar o próprio ideário socialista, que hoje 

precisa incorporar, com centralidade, o cuidado ambiental e a democratização 

radical de todas as relações na sociedade, para o que os espaços virtuais tanto 

contribuem. Urge a construção de um novo modo de se relacionar com a 

natureza, vale dizer, de produzir, consumir e reaproveitar. 

De imediato, é preciso repetir que as saídas da crise não podem prescindir do 

protagonismo popular. Este é o único antídoto eficaz contra mais um arranjo das 

elites, que visa mais uma transição intransitiva em nossa história. Vladimir 

Safatle indica essa imprescindível esperança que se constrói: “em situações de 

crise, o poder instituinte deve ser convocado como única condição possível para 

reabrir as possibilidades políticas. Seria a melhor maneira de começar uma 

instauração democrática no país” (FSP, 25/3/2016). 

As forças que reagem ao impeachment de Dilma, em defesa não de seu péssimo 

governo, mas da democracia, precisam se manter articuladas, como ensaiam a 

Frente Povo Sem Medo e a Frente Brasil Popular. Mudar de governo, por si só, 

não muda a realidade. A luta é longa: comecemos já! 
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Votei pela primeira vez aos 18 anos. No Marechal Lott. 

Meu pai era um funcionário dos correios que se sentia 

estimulado a trabalhar com ardor e honestidade 

justamente pelo caráter público do serviço. Tendia à 

esquerda mas desconfiava de Stalin. Entendia que Getúlio 

era importante por causa das leis trabalhistas mas 

abominava Filinto Müller. Manteve um retrato de 

Roosevelt na sala por alguns anos. Lott ter resistido à 

tentativa de golpe quando da eleição de Juscelino era 

motivo suficiente para que meu pai votasse nele. Mas eu 

não precisava ouvir suas opiniões para escolher candidato: Jânio me parecia 

algo grotesco, um comediante desprezível que apontava para o vazio. Eu me 

perguntava como havia gente disposta a votar nele. Décadas depois, ouvi 

narrativas fascinantes de cenas do sucesso paulistano da campanha de Jânio 

feitas por Jorge Mautner, cujos gestos e entonações já implicavam complexas 

análises. Mautner estava longe de ter por Jânio o desprezo simples que eu lhe 

dedicava. Filho de refugiado judeu da Áustria nazificada, ele sentia um sombrio 

fascínio pelas figuras políticas que crescem com aparência ridícula. Mas eu 

próprio, ainda hoje, tenho a ingênua certeza de que personalidades como a de 

Hitler nunca pareceriam merecer meu respeito, mesmo que eu tivesse nascido 

e crescido em seus países. Trump ou Putin, Berlusconi ou Kim Jong-Un. Aos 18, 

eu pouco sabia de Lott. Mas era suficiente que meu pai mostrasse confiança nele 

e que ele fosse o oposto de Jânio como tipo humano para que eu cumprisse com 

alegria o dever de votar. 

 
 

Caetano VELOSO 

Um voto 
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Numa conversa sobre as habilidades musicais de Alexandre Pires, ainda na 

época do grupo Só Pra Contrariar, João Gilberto me perguntou se eu já tinha 

ouvido a mãe de Alexandre cantar. “Ela canta como uma americana” ele dizia 

com entusiasmo. “Como uma americana” significava ser dona de afinação 

perfeita, ter um sentido rítmico rico e visceral, e uma percepção harmônica 

espontânea. As conversas de João abrem amplíssimos espaços mentais. Dizer 

que a mãe de Alexandre cantava como uma americana era frisar que o 

adestramento musical e a ambição estética foram desenvolvidos ao mais alto 

grau no ambiente da música popular dos Estados Unidos. Mas ecos de outras 

afirmações feitas por João a esse respeito, e em contradição com essa, punham 

o julgamento numa perspectiva inaugural. Anos depois, uma declaração minha, 

feita em entrevista, de que a música popular americana era a melhor do mundo 

provocou revolta em Hermeto Pascoal. Este me desqualificou como músico por 

causa dessa fala. Claro que ele tinha razão ao avaliar minha musicalidade. Mas 

respondi que não era eu quem dizia aquilo, a própria música de Hermeto, tão 

grandemente formada no ambiente jazzístico, é que o atestava. Pois bem, toda 

essa discussão – e sua superação – estava já embutida no comentário de João 

sobre a mãe de Alexandre. Ele falava como que com uma autoridade vinda de 

um futuro grandioso, do Quinto Império de Vieira, da Era de Aquarius, do mundo 

aberto ao Ser do Heidegger de Luiz Carlos Maciel. E no entanto estava ali, 

pedestre, humilde, fosco.  

 

Os programas de calouros do século 21, reality shows eivados de 

sentimentalismo e suspense forçado, parecem negar a força dessa tradição de 

adestramento e inventividade estética, expressões da energia histórica dos 

EUA. Talvez eu esteja me arriscando aqui a desprezar o que acontece de 

invenção no ambiente contemporâneo da indústria da música no mundo rico de 

fala anglo-saxā. D’Angelo, Bjork, James Blake, Kanye West, Joanna Newsom, 

tantos parecem provar que os arreganhos dos reality são parte saudável do 

equilíbrio de forças que propicia tal opulência. Por outro lado, a crítica 
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frankfurtiana da indústria cultural há muito descreveu o que parecia riqueza como 

prova de decadência da vida humana no estágio avançado do capitalismo (o 

que, como notou Safransky, aproxima, de modo no mínimo irônico, Adorno de 

Heidegger). Isso poria já a canção americana dos anos 1930 no mesmo nível de 

American Idol. Pessoalmente, nunca aderi ao pessimismo de Adorno, embora 

ache mais graça e sentido em suas caricaturas das pretensões do jazz do que 

são capazes mesmo seus discípulos. E essas caricaturas iluminam minha 

apreciação de truques rítmicos do hip-hop americano de hoje, mesmo – talvez 

principalmente – nos artistas que mais me atraem e encantam. De qualquer 

forma, detecto diluição da potência nas firulas e gritos premiados do The Voice. 

João Gilberto, que estava celebrando justamente características semelhantes no 

canto da mãe de Alexandre Pires – ao mesmo tempo vendo ali exemplo de 

quando grito e firula são parte integrante de estilos nobres, como os de Sarah 

Vaughan ou Aretha Franklin, e a importância disso ter sido atingido por uma 

brasileira – , relançava assim seu programa grave de concentração que dá à 

nossa música sua responsabilidade real. 

 

Se não fosse uma blasfêmia parodiar “Paratodos”, de Chico Buarque, canção 

que já me fez chorar quando a ouvi, ainda inédita, na casa do seu autor – e voltou 

a me levar às lágrimas no final do recente documentário feito por Miguel Farias 

sobre ele – esta seria minha versão de sua primeira estrofe:  

 

O meu pai era baiano 

Meu avô era baiano 

O meu bisavô, baiano 

Meu tataravô, por certo 

E meu mestre soberano 

É o baiano João Gilberto. 

 

João Gilberto tomar o lugar de Tom na minha versão cômica de “Paratodos” é 

coerente com a escolha de João como núcleo do fenômeno histórico que foi a 



Revista Fevereiro 

POLÍTICA  TEORIA  CULTURA                                                   ISSN 2236-2037 

156 

www.revistafevereiro.com 

bossa nova. Jobim é, como escrevi num release para um disco seu, o sol da 

nossa música. Ele a enriqueceu com o mais exuberante conjunto de canções, 

fez a mais completa homenagem à tradição de Pixiguinha, Noel e compositores 

das favelas e dos carnavais, assim como dos sertões do Nordeste, enquanto 

simultaneamente enriquecia a linhagem histórica nascida no impressionismo 

francês e cultivada na moderna canção americana. Escreveu os mais belos e 

econômicos arranjos para os sambas que João gravou, criando peças de câmara 

que eram ao mesmo tempo exemplos de singeleza popular. A sua é a obra de 

um gigante que não tem competidores. Minha eleição de João Gilberto como 

figura nuclear vem do fato de este ser, antes do sol, a escuridão que precede a 

criação da luz e o momento em que esta surge. Ele é punk, é contracultural, é 

rock, é Webern, é rebeldia permanente. Nada se iguala à produção cancional de 

Tom Jobim, mas João ensinou marxismo a Sérgio Ricardo e me pediu para 

entender os olhos azuis de Garrastazu Médici. Como disse Memélia, a mãe de 

Chico, os outros fingem que são malucos, mas João é maluco de verdade. Foi 

sua voz que ouvi e que mudou a minha vida. A mesma voz mudou a vida de Tom 

Jobim. Não há escolha que eu faça que não se funde na memória do momento 

dessa mudança. Eu já tinha ouvido João quando votei em Lott.  

 

Quando iniciei os ensaios para Dois Amigos, Um Século de Música, pensei que 

ter aceito o convite do contratante europeu para fazer uma turnê ao lado de Gil 

fosse ser, afinal, mero caça-níquel: repertório redundante e absoluta 

impossibilidade de eu tocar um violão ao menos aceitável ao lado do meu colega. 

Precisei enfrentar umas quatro apresentações para admitir que havia um pouco 

de “Paratodos” no nosso show. Um pouco é muito. Hoje, há o sentimento de que 

o Brasil está acabando, de que não se pode suportar outra década perdida, de 

que descer tanto quando se esboçava aprender a subir é prova de que nunca 

sairemos do buraco em que sempre estivemos. O cu do mundo. Nossos shows 

nos diziam que há uma luz mais alta apontando para outras possíveis visões. Gil 

tinha saído da turnê intitulada Gilbertos Samba, em que retomava o repertório 

de João Gilberto, e eu resistia a que ele parasse com ela. Eu queria que o mundo 
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o visse tocar “É Luxo Só” ou “Você e eu” com os estudos do ritmo do samba 

feitos por Domenico Lancelotti e Bem Gil em aparatos eletrônicos – e a 

inspiração harmônica do magistral garoto Mestrinho no acordeom. Bom, o show 

chegou ao menos aos Estados Unidos, onde, no New York Times, foi 

criticamente consagrado. Mas Gil queria fazer o que o contratante europeu 

propunha. Honrava-me estar perto dele. Mas comecei hesitante. O que aprendi 

com ter feito o Dois Amigos não tem preço. 

 

O disco Gilbertos Samba, que motivara o show de mesmo nome, dizia-se 

homenagem a João Gilberto, mas no show é que se percebia com clareza que 

Gil sendo mais intensamente Gil reafirmava João. Diante do concerto o próprio 

disco ganhava esse sentido na memória do ouvinte. No nosso Dois Amigos, era 

o Gil pós-Gilbertos que se reunia a mim. Nossa luz e nosso breu vêm muito de 

sermos baianos. Neste momento brasileiro, os conseguimentos dos membros do 

grupo que chegou ao Rio na esteira da substituição de Nara Leão por Maria 

Bethânia no espetáculo Opinião têm tido muita importância na difícil 

conformação da minha visão das coisas da política e da história. 

 

O show Estratosférica, que Marcus Preto concebeu para Gal Costa, com a banda 

dirigida pelo baterista Pupilo, é um acontecimento que enche a alma e mostra 

ser a história brasileira embolada mas teimosa. Vim da Bahia com Bethânia, Gal 

e Gil na cabeça e no coração, como promessas de transformação nacional. Se 

eles estão mostrando forças e nenhum sinal de desistência, concluo que o Brasil 

é viável. Estas são escolhas íntimas: eles são partes do meu corpo. Mas 

fenômenos como o do baile de favela, da afinação e propriedade de artistas 

como Pablo ou Anitta, do ciclo de filmes pernambucanos como O som ao 

redor e Boi Neon, assim como a Regina Casé do profundo Que horas ela volta, 

de Anna Muylaert, me dizem a mesma coisa.  

 

Ver a Escola de Samba Estação Primeira de Mangueira voltar a ser campeã num 

desfile que homenageava Bethânia pôs em dúvida a constatação de que 
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nenhuma força nos salvará. Há anos que sonho em fazer uma antologia da axé 

music. Outro dia, conversando com um amigo economista, perguntei por que 

não se fazia um estudo da economia do carnaval baiano. Há ali um exemplo de 

empreendedorismo vinculado a uma expressão estética que representa algo 

essencial na cultura brasileira. Numa canção que compus há mais de 10 anos, 

digo: 

 

Comprar o equipamento e saber usar 

Vender o talento e saber cobrar, lucrar. 

 

Vi Moraes Moreira opor-se ao axé dizendo que, com este, ele e outros foram 

atropelados por empresários que impunham seus artistas às emissoras de rádio 

através de jabá. Isso se parece com o que ouvi de vários compositores (Ary 

Barroso à frente) nos anos 1950 a respeito do carnaval carioca. “Vender o talento 

e saber cobrar, lucrar” é verso que canto em tom de oração: nenhuma aceitação 

de desonestidades mas o movimento de intensificar a luz do que é luminoso. Ou 

será que um nietzscheanismo de rapina é que surge aqui? Seja como for, eu não 

acho que seria melhor se Harmonia do Samba, Daniela Mercury, Ivete Sangalo 

ou Carlinhos Brown não tivessem surgido. Moraes deveria antes orgulhar-se de 

ter criado o modelo que deu nisso tudo. Mas é bom que ele resista: a pendenga 

dá mais nervo à música carnavalesca da Bahia. A Mangueira é algo maior do 

que os jogos de poder e de grana que se dão nas entranhas do carnaval carioca. 

Ter vencido com Bethânia (a deslumbrante e digna Bethânia, artista e mulher 

honesta até a medula) diz que podemos afirmar o Brasil. O que em alguns blocos 

baianos são as antigas cordas, se transformou, no Rio, em muralhas de concreto 

que separam os que podem pagar muito dos que não podem pagar nada para 

ver as escolas. Mas não desejo que se negue Mangueira nem Darcy Ribeiro nem 

Oscar Niemeyer nem Brizola. A afirmação nacional importa. Briguei contra os 

nacionalistas dos anos 1960 porque eles eram defensivos. A atitude que aprendo 

com o Psirico me leva a dizer que Liv Sovik, ao escrever “têm razão os que 

contrastam os EUA com o Brasil, valorizando o quadro brasileiro: para os 
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brancos, especialmente, ele é muito melhor”, soa para mim como alguém 

trabalhando para a CIA. Roberto da Matta arremata que somos tão 

preconceituosos que nunca precisamos de “rotinas segregacionistas”. Os 

colonizadores ingleses dos impressionantes Estados Unidos convenceram-no 

de que, diferentemente de nós, tiveram de esforçar-se para produzir algum 

racismo. O nosso é espontâneo. 

 

Quando votei em Lott eu já achava que as questões de raça teriam de ser 

levadas em conta quando se quisesse enfrentar a injustiça social. Assim como 

as de gênero: eu tinha lido Simone de Beauvoir e O segundo sexo articulava as 

ideias sobre a opressão da mulher que me surgiam na mente desde a pré-

puberdade. E o Sartre do Orfeu negro. Quando conheci Gil, em 1963, 

impressionou-me a total ausência, nele, de qualquer traço de pensamento ou 

sentimento a respeito da situação do negro entre nós. Eu amava e até invejava 

sua percepção naturalmente não racialista da vida. Mas sentia também uma 

ponta de impaciência. 

 

Jânio venceu, fez muita papagaiada, renunciou, e veio a ditadura. 

Quando voltamos a poder votar, escolhi Brizola. Ele tinha voltado do exílio 

falando nas “perdas internacionais” e citando não sei que exemplo da Austrália. 

Parecia trazer o que o PT de Lula não apresentava: uma concepção da luta 

contra a desigualdade sem restringir-se à visão dos grupos organizados do 

operariado do ABC paulista e dos intelectuais da USP. Não que a criação do PT, 

exatamente nesses ambientes, não me empolgasse: cheguei a usar a estrelinha 

na lapela. Mas nunca entrei em nenhum partido. O que me parecia óbvio é que 

o surgimento do PT modernizava a cena política nacional. Dentro desse mundo 

renovado é que eu queria ver Brizola atuar. Collor era uma versão nova dos 

histriônicos de que sempre desconfio. Fiz campanha para Brizola e vi que Collor 

preferiria concorrer com Lula no segundo turno: com seu eleitorado restrito aos 

sindicatos, aos jovens das grandes cidades e a senhores letrados, ele seria mais 

fácil de ser vencido do que Brizola, com sua ameaça getulista de reunir áreas 
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mais amplas. Quando abriu-se o segundo turno, voltei-me para Lula e participei 

de comício na Praça da Apoteose. Foi a primeira vez que votei nele. Collor 

elegeu-se, sofreu impeachment, Itamar Franco o substituiu e convocou a equipe 

econômica que derrotaria a inflação. 

 

Como tantos brasileiros, votei em Fernando Henrique. Ele era o príncipe de 

Glauber Rocha, um acadêmico de esquerda que dera o braço a Lula na luta 

contra o regime militar. A figura de Lula deveria, para mim, estar sempre no 

horizonte, sua presença sentida pelo todo da sociedade. Mas, diferentemente 

dos esquerdistas que votavam nele, eu tinha perdido a confiança nas revoluções 

que prometem mudar tudo de uma vez: elas levavam a autocracias totalitárias. 

 

Nos anos 1980, José Almino mencionou um Unger que escrevia na Folha. Ele 

era também um Mangabeira, ou seja, baiano em alguma medida. Zé queria me 

atrair para o autor. Fui ler um artigo seu na Folha e, desde então, meu interesse 

por ele só fez crescer. O artigo chamava a atenção justamente para as limitações 

do PT por ser um partido das minorias trabalhadoras organizadas. O PDT de 

Brizola teria abrangência maior. Passei a citar Mangabeira em todas as 

entrevistas que dei. As referências a seu nome nunca eram reproduzidas quando 

as entrevistas eram publicadas. Isso durou mais de década. O que me irritou e 

fez aumentar minha curiosidade pela figura do articulista. Fui buscar coisas dele 

ou sobre ele. Devagar. Por causa de minha teimosia em citar seu nome, 

Mangabeira me procurou. Quando tentou uma pré-candidatura à presidência, 

gravei uma curta fala para anúncio na televisão. O que me interessa em 

Mangabeira é sua crença num experimentalismo que realize revolução sem 

trauma bélico, num gradualismo que não quer dar uma face humana ao 

capitalismo liberal mas transformar instituições de modo a superar a opção entre 

render-se aos especuladores financeiros ou aos crentes no determinismo do 

marxismo vulgar. E sua certeza de que o Brasil é oportunidade para tais 

experimentos. Ele é a única figura da esquerda que parece compreender a 

importância do liberalismo político sem desvinculá-lo totalmente do liberalismo 
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econômico, como faz Bresser Pereira em seu último livro, de modo didático mas 

excessivamente simplificador. Mangabeira é o único esquerdista brasileiro que 

cita John Stuart Mill. Seu texto ministerial sobre economia, em que fala de 

empreendedorismo de vanguarda, mostra como ele pretende ver a energia do 

povo brasileiro sendo canalizada de modo a gerar ondas de criatividade que 

levem o Brasil à grandeza. Ele é também a única voz nas esquerdas a perceber 

a importância do crescimento das igrejas neopentecostais. Isso coincide com 

minha percepção de que os evangélicos ensinam as pessoas comuns a nobreza 

da prosperidade: trazem uma lição liberal. Descartar as contribuições de 

Mangabeira me parece mais um sintoma do aspecto doentio de nossa vida 

intelectual. 

 

Votei em Marina Silva e declarei o voto. O projeto PT dava mostras de 

esgotamento. Marina, com uma trajetória de esquerda autêntica e coerente 

desde o começo, uma figura de mulher cafusa, ligada às lutas ambientais desde 

sua colaboração com Chico Mendes, evangélica, que cresceu analfabeta mas 

estudou com esforço e inteligência notáveis, é uma personalidade que o Brasil 

tampouco tem o direito de descartar. Conheço a divergência entre sua posição 

e a de Mangabeira. Quando este publicou “O que a esquerda deve fazer”, 

participei do evento de lançamento em São Paulo. Eduardo Gianetti, que foi 

assistir à conversa pública de divulgação da obra, queixou-se comigo depois: 

“Pena vocês não terem aberto a discussão para a plateia: eu perguntaria por que 

não há uma única menção à questão ambiental no livro do Mangabeira”. Achei 

e acho pertinente a pergunta de Gianetti. Mas Mangabeira é indispensável. E 

quando surge uma orientação dele a respeito de como deve se comportar um 

governo brasileiro em relação ao problema ecológico, como aconteceu em seu 

artigo sobre a crise publicado recentemente no caderno Ilustríssima da Folha de 

São Paulo, vejo que vale a pena esperar por suas observações. As palavras 

finais desse artigo, aliás, são arrebatadoras. Sei que há a fundamentada 

desconfiança da figura do intelectual que decide ser político. É uma pergunta 

que sempre se coloca, a começar pelas experiências de Platão. Mas Unger, que 
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vê o socialismo, o liberalismo e a democracia como braços profanos do 

cristianismo, apresenta propostas práticas que convidam à discussão e 

encontram silêncio como resposta. Suas advertências sobre encarar a crítica da 

“sentimentalização das trocas desiguais” (expressão excelente que ele cunhou 

e tanto nos ajuda a pensar a sociedade brasileira) – encará-la mas não parar 

nela – são arma para nosso espírito. 

 

Votei em Ciro Gomes na eleição de 1998: eu não era a favor da reeleição. Agora, 

sabendo-o possível candidato, penso em voltar a fazê-lo. O discurso de 

Mangabeira em sua volta ao PDT, que vi na internet, me convenceu. A entrevista 

de Marina à Folha era honesta e amável. Mas a que ela deu ao Valor depois é 

muito melhor. Mais uma vez, senti que ter a figura daquela mulher representando 

nosso país no mundo é algo com que meu espírito de artista pop sonha desde 

sempre. Mesmo assim, se tivesse de decidir hoje entre o que li ali e o que ouvi 

Mangabeira dizer sobre a candidatura de Ciro, acho que ficaria com este último. 

Sinto mais integridade e inteireza pessoais nela. E, diferentemente de meus 

amigos esquerdistas, não rechaço o pensamento político-econômico de Eduardo 

Giannetti: ele fez sua redescoberta do Brasil de modo também peculiar. Seu 

diálogo com o liberalismo econômico é crítico (concordo que mais nos livros do 

que nas entrevistas ligadas à campanha de Marina) – e ele sabe buscar com 

sutis formas de afirmação nacional. Mas tendi mais para Ciro. Em grande parte 

por causa de Mangabeira. Não que Mangabeira vá governar o país através dele. 

Imagino que Ciro poderá melhor que ninguém aproveitar o que Mangabeira tem 

para dar. 

 

Um voto é só um voto. Uma pessoa conhecida do público declarar em quem vota 

pode ter alguma repercussão (inclusive negativa). Creio que vale a pena tentar 

expressar de público os meandros por que passa uma escolha minha. Tenho a 

ilusão de que isso pode enriquecer os diálogos internos que alguns poucos 

outros venham a ter quando se puserem a questão. Lott, João Gilberto, 

Mestrinho, Adorno, tantas entidades no terreiro para explicar e confundir meu 
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ensaio de voto. 

 

Achei odiosa a campanha de desconstrução de Marina liderada pelo PT quando 

das últimas eleições. Ao saber da prisão de meu colega Patinhas (o João 

Santana), senti tristeza e mal-estar, mas também surgiu um “bem feito” no fundo 

da minha alma, principalmente por causa da campanha contra Marina. Mas votei 

em Dilma contra Aécio. Eu tinha me comovido diante da urna quando votei em 

Lula contra Serra. Sabia que era a hora dele – e nunca me arrependi. Em Dilma 

foi um voto frio. Os meandros: de cara, o PSDB nunca antes tinha sido tão 

completamente tomado pela direita. Os fanáticos malucos que pediam a volta da 

ditadura; colegas meus em euforia conservadora; articulistas reacionários – 

minha necessidade de destoar dessa fauna era visceral. Mas, diferentemente de 

quando votei em Lula na eleição que o levou à presidência, meu voto em Dilma 

era problemático. Cheguei a dizer ao amigo Silvio Osias que, em certa medida, 

era um voto contra o PT: dada a combinação da queda do preço 

das commodities com as decisões nada inspiradas de Dilmantega, quem quer 

que se elegesse no apertado pleito de 2014 encontraria pesadas dificuldades 

para tocar o barco. Vencesse o candidato opositor, a essas dificuldades se 

somariam os movimentos sociais, a jovem esquerda letrada das cidades grandes 

e o culto populista ao partido de Lula nos rincões do interior. Que a própria Dilma 

enfrentasse o problema. Li a Construção de Bresser. Conversei com André 

Nassif e achei que Dilma deveria convidar Nelson Barbosa para a Fazenda. 

Como Mangabeira, achava que o ajuste fiscal se impunha. Calculava que um 

desenvolvimentista estaria em sintonia natural com Dilma e poderia fazer o 

ajuste sem uma grita contra tão maciça como a que se deu com a escolha de 

Joaquim Levy. O governo teria mais calma para pôr em prática o que era preciso. 

Ter chamado Levy demonstrou inabilidade. Prova-se agora que reações das 

organizações políticas e da sociedade não faltam: a tentativa de impeachment é 

apenas a ponta do iceberg. Não quero ver o Brasil cindido. Estou certo de que 

desejo muito mais a grandeza do Brasil do que a prova da teoria da mais-valia 

ou o êxito total do capitalismo. Minhas motivações são de sonho de afirmação 
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nacional, na crença de que podemos criar algo que ensine ao mundo a ternura 

de que falam tanto Mangabeira quanto Giannetti. A volta de Lula? O pensamento 

sobre 2018 trouxe a hipótese. Lula é um líder de grandeza incomparável, talvez 

só Getúlio. Seu discurso em resposta à estranha decisão do juiz Moro de expedir 

uma condução coercitiva para levá-lo a depor sem que ele tivesse se negado a 

fazê-lo mostrou um político potente. Pouco depois, ele já aparecia como um ex-

líder. Entristece, mas a fórmula de liderança populista é algo que me sugere 

retrocesso a velhos males latinoamericanos. 

 

Cristóvão Buarque saiu do PDT. Considero uma perda para o partido e para o 

Brasil. Escrevo em meio a primeiras páginas de jornais e telas de TV gritando as 

acusações contra Lula e Dilma que Delcídio Amaral teria feito e dando conta do 

mandado expedido pela Lava Jato contra o ex-presidente. Penso que a leitura 

de Demétrio Magnoli é realista: o gesto do juiz responde à substituição do 

Ministro da Justiça sob a queixa do PT de que ele não “controlava a Polícia 

Federal”. Mas tem muita pinta de gesto midiático e pode ser apenas um teste. 

Estou com os que acham errada a decisão de Moro. Tenho como base o que 

motivou a luta estética em que me meti desde moço: superar a brutal 

desigualdade que fende a sociedade brasileira. Jessé Souza pode ser Tosco, 

com seus “posto que”, que não parecem homenagem ao famoso escorregão de 

Vinicius, mas acima de todas as sofisticações da inteligência está o fato de que 

o Brasil sempre é decidido pela miniminoria de privilegiados. Chega. Lula voltará 

como Getúlio, nos braços do povo, ou seu desgaste se provará maior do que seu 

mito? No calor da hora: o MP paulista pede sua prisão preventiva. Sinto-me mais 

perto do que nunca dos que veem nessa onda o interesse do privilégio, o aspecto 

horrendo do organismo Brasil defendendo-se de possíveis mudanças. Por isso, 

carioca, votarei em Freixo. Não quero que o Brasil ensine ao mundo como 

perpetuar a pobreza, como desencadear linchamentos, como manter jovens 

negros presos, como ser cruel sem perder o charme. Por tudo isso, gasto tempo 

falando sobre voto, num momento em que tantos parecem desqualificar os ritos 

democráticos. Com ruas limpas e sinais de trânsito respeitados por muito menos 



Revista Fevereiro 

POLÍTICA  TEORIA  CULTURA                                                   ISSN 2236-2037 

165 

www.revistafevereiro.com 

carros do que se usam hoje, já que teremos transporte público abundante e de 

qualidade movido a energia não poluente, o Brasil deve ter o que sabemos que 

pode ter para ensinar ao mundo. Já estamos há tempo demais esperando que 

sucessivos agravamentos da crise produzam avanço. Até aqui, as crises só têm 

gerado crises. Escrevo como cantor, baiano, eterno suspeito por fugir das 

cartilhas e falar demais, com o ânimo de quem pensa que o Brasil da Mangueira 

de Bethânia tem outro destino que não o simples fiasco. 
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As ocupações de escolas em São Paulo 

(2015): autoritarismo burocrático, 

participação democrática e novas formas de 

luta social 

 

Introdução 

 

Entre novembro e dezembro de 2015, mais de 200 escolas estaduais 

foram ocupadas por seus estudantes, como forma de protesto contra um projeto 

do governo estadual de Geraldo Alckmin (PSDB-SP) que fecharia quase uma 

centena de unidades escolares, reestruturaria outras centenas de escolas e 

atingiria mais de 300 mil alunas e alunos, além de suas famílias. 

Em uma primeira abordagem, é possível indicar algumas comparações e 

continuidades entre este movimento das escolas ocupadas e Junho de 2013 

(principalmente se tomarmos como referência a sua primeira fase, quando o 

Movimento Passe Livre ainda pautava fortemente os atos de rua): o caráter 

explosivo e inesperado; a centralidade da ação direta; uma nova forma de fazer 

política, de caráter horizontal e que não passa pelos partidos políticos; a 

importância das redes sociais; e um formato da luta social que pode ser 

entendido como “negativo”. Com esta última afirmação queremos dizer que, em 

ambos os casos, não se tratava de uma negociação em moldes tradicionais por 

caminhos institucionalizados e nem de propor uma luta ofensiva (que 
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reivindicasse imediatamente a “tarifa zero” ou a “educação pública de 

qualidade”), mas sim de barrar medidas governamentais e quebrar seus 

discursos tecnocráticos, que buscavam justificar a inevitabilidade e 

irreversibilidade das decisões tomadas: o projeto educacional do governo 

estadual no caso mais recente e o aumento das tarifas de ônibus, metrô e trem 

(de R$3,00 para 3,20) há três anos atrás. 

O artigo buscará: (1) apresentar brevemente do que se tratava o projeto 

do Executivo estadual paulista que ficou conhecido como a “reorganização 

escolar”, evidenciando a forma autoritária e burocrática pela qual o plano foi 

concebido e começou a ser executado; (2) jogar luz nas primeiras reações dos 

estudantes, da indignação inicial aos primeiros protestos, sob a forma de 

inúmeras manifestações de rua; e (3) demonstrar como a demanda por 

participação democrática na educação pública encontrou na forma de ocupação 

de escolas uma tática de luta igualmente baseada na participação democrática. 

Por fim, nas Considerações Finais, buscaremos avançar, mesmo que seja no 

campo das hipóteses, para além de uma comparação superficial das 

continuidades entre o movimento dos estudantes e Junho de 2013, buscando 

apontar algumas conexões concretas entre os dois eventos, que simbolizam 

novas formas de luta social. 

Além de ser uma espécie de resumo de livro que alguns de nós estamos 

escrevendo,42 é relevante afirmar que intentamos fundamentar empiricamente 

este texto por meio de: entrevistas realizadas com os estudantes durante o 

movimento de ocupação de suas escolas; entrevistas com alguns militantes do 

coletivo O Mal Educado (que terá sua relevância para o movimento explicada ao 

longo do texto); leitura de todas as postagens no Facebook de uma coletânea de 

páginas que incluiu principalmente aquelas criadas pelos estudantes, seja com 

o anúncio do projeto, seja com o início das ocupações de suas escolas; dados 

                                            

42 Antonia Malta Campos; Jonas Medeiros; Márcio Moretto Ribeiro, Escolas de luta, São Paulo, Veneta, 

no prelo. 
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quantitativos relativos ao número de ocupações coletados e sistematizados pela 

Apeoesp (o sindicato dos professores da rede estadual); dentre outras fontes.  

 

 

1. A “reorganização” escolar  

 

O projeto de reestruturação da rede pública estadual de escolas em São 

Paulo veio a público no dia 23 de setembro de 2015 por meio do jornal Folha de 

São Paulo e de uma entrevista do secretário de educação ao “Bom Dia SP”, 

jornal matinal da Rede Globo de Televisão. O anúncio tratava da chamada 

“reorganização escolar”.43 Essa decisão administrativa visava a divisão das 

escolas segundo ciclos, isto é, cada escola seria sede de apenas um dos ciclos 

que compõem a estrutura do ensino em escolas públicas: Ensino Fundamental 

I, Ensino Fundamental II e Ensino Médio. Para levar adiante tal projeto, a 

Secretaria de Educação do Estado de São Paulo (SEE-SP) utilizou-se de dois 

argumentos.  

O primeiro argumento central se baseava em dados coletados pela 

Fundação SEADE (Sistema Estadual de Análise de Dados) que teriam indicado 

a diminuição em quase duas décadas da demanda por matrículas nas unidades 

de ensino, número que beirava cerca de dois milhões de vagas. Em outras 

palavras, cerca de dois milhões de potenciais alunos teriam deixado de procurar 

as escolas públicas do Estado de São Paulo, seja por uma diminuição 

demográfica – queda de taxa de natalidade em anos anteriores e posterior 

                                            

43 Sempre utilizaremos aspas para nos referirmos ao projeto do governo estadual. Como explica uma 

estudante da E.E. Diadema – primeira escola do estado a ser ocupada –, ironizando e criticando o nome 

pelo qual ficou conhecido o plano: “Isso é tão maçante, todo mundo fala ‘Reorganização não! 

Desorganização...’”. 
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diminuição de crianças e jovens –, seja por migração para as escolas 

particulares, movimento que passava por um aumento sensível, pelo menos até 

2014.44 Além desses dados, o segundo argumento central do governo estadual 

se fundamentava em um estudo conduzido pela CIMA (Coordenadoria de 

Informação, Monitoramento e Avaliação Educacional), um órgão ligado à 

Secretaria de Educação que sugeriu que o desempenho dos alunos nas escolas 

de ciclo único seria superior (supostamente 10% acima da média).45  

Junto com o anúncio da “reorganização”, o secretário de educação 

declarava também que a Secretaria “gostaria” de incluir os pais nesse processo. 

Para alcançar essa meta “inclusiva”, no dia 14 de novembro de 2015 (chamado 

pela secretaria de “Dia E”, de “Educação”) estaria planejado um grande encontro 

contando com a participação dos pais, com o intuito de “envolvê-los” no 

processo.  

Mas, com o tempo, tornou-se claro aos alunos e a seus pais que tipo de 

participação o governo propunha: os pais seriam meramente informados sobre 

como o processo de “reorganização” iria se dar, pois tudo já estava planejado e 

decidido. No site da Secretaria de Educação foi possível perceber o verdadeiro 

teor do que o governo concebia como participação dos pais na seguinte 

mensagem: “No dia 'E', todos os participantes terão a oportunidade de entender 

o novo processo de ‘reorganização’, que prevê a ampliação do número de 

unidades de ciclo único em São Paulo e como serão feitas as transferências de 

alunos e quais escolas receberão cada um”.46 A mensagem resume a intenção 

da Secretaria: “os participantes terão a oportunidade de entender” um processo 

já em curso e, principalmente, “entender como serão feitas as transferências dos 

                                            

44 Jonas Medeiros; Adriano, Januário, “A nova classe trabalhadora e a expansão da escola privada nas 

periferias da cidade de São Paulo”, Anais do 38º Encontro Anual da Anpocs, Caxambu-MG, 2014. 

45 Bruno Pantojo et al., Escolas estaduais com uma única etapa de atendimento e seus reflexos no 

desempenho dos alunos. CIMA/SEE-SP, ago. 2015. Disponível em: http://sao-

paulo.estadao.com.br/noticias/geral,documento-indica-que-sp-usa-so-um-criterio-para-mudar-

rede,10000002055 . Acesso em: 14 mar. 2016. 

46 www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/salaimprensa/home/imprensa_lenoticia.php?id=242620 

http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,documento-indica-que-sp-usa-so-um-criterio-para-mudar-rede,10000002055
http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,documento-indica-que-sp-usa-so-um-criterio-para-mudar-rede,10000002055
http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,documento-indica-que-sp-usa-so-um-criterio-para-mudar-rede,10000002055
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alunos”. Essa mensagem é indicativa do modo como a Secretaria de Educação 

planejou o processo. Ou seja, as decisões seriam implantadas sem que fosse 

permitido serem ouvidos todos os concernidos no processo e sem levar em conta 

as necessidades e os direitos das alunas e alunos pertencentes às escolas alvos 

do processo, pois a “reorganização” foi tratada como assunto meramente 

administrativo e centralizado na burocracia da Secretaria de Educação. Mesmo 

antes do chamado “dia E”, já estava claro para os pais e alunos que não se 

tratava, portanto, de uma discussão aberta à comunidade, e que o governo não 

tinha intenção nenhuma de criar meios para a comunidade ser ouvida e levada 

em conta na formação do processo, mas sim de informá-la, comunicá-la, fazê-la 

entender. Embora a “reorganização” fosse afetar diretamente a vida dos alunos 

e das famílias matriculadas nas escolas onde sofreriam a mudança, suas 

opiniões, questionamentos, críticas e sugestões não seriam levadas em 

consideração. O que o governo tomou por participação democrática, na 

realidade, foi o envolvimento de alguns extratos burocráticos das Diretorias de 

Ensino e, mesmo essa participação, possuiu muito mais um caráter de execução 

do que um envolvimento na formulação da “reorganização” como um todo.  

Tentando convencer e defender seu projeto na esfera pública, a 

Secretaria de Educação tentou outros canais de informação e comunicação, 

além das entrevistas e “matérias” jornalísticas de costume: escalou, por exemplo, 

a ex-secretária de educação Rose Neubauer para endossar a “reorganização”, 

oferecendo entrevista que favorecia a implementação da “reorganização”; enviou 

material informativo para as Diretorias de Ensino com o intuito de esclarecer 

alguns pontos que ainda permaneciam (e permaneceram) obscuros, material 

este – importante mencionar mais uma vez – voltado para extrato burocrático 

que levaria adiante o projeto de “reorganização”; escalou, enfim, até mesmo um 

diretor de escola particular47 para endossar esse projeto. 

                                            

47 Colégio Bandeirantes. 
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As reações foram imediatas. Representando o segmento dos professores 

(que, ao final, também seriam afetados pelo processo de “reorganização”, 

também já prevendo a diminuição de postos de trabalho e remanejamento entre 

as unidades de ensino), a Apeoesp (o Sindicato dos Professores do Ensino 

Oficial do Estado de São Paulo) veio a público para se posicionar contra a 

“reorganização” conduzida pelo governo. Seus argumentos se direcionavam 

para o aumento de alunos por sala de aula e a eventual diminuição de vagas de 

trabalho. Por outro lado, atacando o argumento da “melhora” da qualidade do 

ensino ao separar as unidades de ensino por ciclo, Faculdades de Educação de 

universidades públicas estaduais e federais se manifestaram contra, apontando 

para o potencial privatizante da educação pública. Posteriormente, após o 

acesso à “pesquisa” feita pela Secretaria de Educação, intelectuais e pedagogos 

apontaram para a sua falta de rigor.48 A crítica considerava não apenas para 

resultados contraditórios de outras pesquisas,49 mas, principalmente, a ausência 

de critérios minimamente científicos, tais como o isolamento de apenas uma 

variável na pesquisa – a quantidade de ciclos –, ignorando na análise outras 

variáveis igualmente importantes, tais como número de alunos por escola e 

turma, índice socioeconômico da região onde a unidade de ensino está situada, 

grau de formação das equipes de professores, diretores etc.  

Como resultado, formou-se algum debate nas redes sociais, revistas e 

jornais; sua amplitude foi limitada pois o governo estadual não apresentava 

claramente as justificativas para sua proposta e não eram liberadas de maneira 

transparente as informações com relação à amplitude do projeto. Para se ter 

uma ideia, a primeira estimativa de quantas escolas seriam fechadas veio à 

público por iniciativa da Apeoesp: suas subsedes realizaram um levantamento 

                                            

48 Salomão Ximenes et alli. Análise da política pública de reorganização escolar proposta pelo governo 

do Estado de São Paulo. UFABC, São Bernardo do Campo, nov. 2015. Disponível em: 

https://blogdosalomaoximenes.files.wordpress.com/2015/12/anc3a1lise-da-reorganizac3a7c3a3o-escolar-

sp.pdf . Acesso em: 14 mar. 2016.  

49 Karina Yamamoto, “Ciclo único não aumenta nota de alunos, mostra estudo”, UOL Educação. 

Disponível em: http://educacao.uol.com.br/noticias/2015/12/21/ciclo-unico-nao-aumenta-nota-de-alunos-

mostra-estudo.htm . Acesso em 14 mar. 2016.  

https://blogdosalomaoximenes.files.wordpress.com/2015/12/anc3a1lise-da-reorganizac3a7c3a3o-escolar-sp.pdf
https://blogdosalomaoximenes.files.wordpress.com/2015/12/anc3a1lise-da-reorganizac3a7c3a3o-escolar-sp.pdf
http://educacao.uol.com.br/noticias/2015/12/21/ciclo-unico-nao-aumenta-nota-de-alunos-mostra-estudo.htm
http://educacao.uol.com.br/noticias/2015/12/21/ciclo-unico-nao-aumenta-nota-de-alunos-mostra-estudo.htm
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sistemático e concluíram no início de outubro (duas semanas após o anúncio do 

secretário) que estavam sendo consideradas 155 escolas estaduais para terem 

suas atividades encerradas. O governo apenas liberou a lista definitiva de 

escolas que fechariam no final do mês: se não fosse o movimento dos 

estudantes, teriam sido 94. Além disso, se não fosse pelo jornal O Estado de S. 

Paulo ter entrado com um pedido baseado na Lei de Acesso à Informação, o 

estudo univariado que fundamentaria a proposta do Governo Alckmin não teria 

sequer vindo à tona.50  

 

 

2. A primeira reação dos estudantes 

A reação mais contundente, porém, veio daqueles que seriam diretamente 

afetados: das famílias e, principalmente, das alunas e alunos. Uma avalanche 

de hashtags, posts, abaixo-assinados, bem como comentários relacionados a 

essas postagens tomaram conta das páginas de Facebook relacionadas às 

unidades escolares e grêmios estudantis – muitas delas foram criadas após o 

anúncio da “reorganização”. É possível acompanhar nessas páginas o 

sentimento de indignação presente nas declarações de alunos com relação ao 

modo como o processo estava sendo conduzido pelo governo do Estado. Os 

alunos passaram também a cada vez mais comentar as publicações do 

Facebook da Secretaria de Educação. A Secretaria tentou responder alguns 

desses comentários repetindo seus argumentos de que havia ocorrido uma 

queda na demanda por vagas e que as escolas de ciclo único teriam rendimento 

superior, deixando transparecer que não haveria discussão com a comunidade 

sobre a implementação e indicando que os afetados seriam apenas devidamente 

informados sobre o processo. Tornou-se cada vez mais claro, em cada 

                                            

50 http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,documento-indica-que-sp-usa-so-um-criterio-para-

mudar-rede,10000002055 
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posicionamento público da Secretaria de Educação, seja via redes sociais, seja 

via meios mais tradicionais como jornais e revistas, sua intenção de não deixar 

a discussão do processo aberta a tal ponto de se colocar em questão sua 

viabilidade.  

A grande maioria desses posts tem como orientação geral posicionar-se 

contra a “reorganização” escolar, já indicando a radicalidade dos estudantes 

desde o início. Enquanto o governo parecia acreditar que o conflito se resumia a 

uma “falha de comunicação” e, portanto, tentava remediar a situação apenas 

divulgando a medida e os argumentos “pedagógicos” por trás dela, para os 

estudantes, o problema ia muito além disso. É verdade que parte da revolta se 

deu porque muitos estudantes descobriram que haveria uma “reorganização” 

pela televisão ou por boatos e foram pegos de surpresa, porém, isso não significa 

que se tivessem sido propriamente avisados estes concordariam com a medida. 

Uma aluna de Guarulhos, por exemplo, expressou na página de Facebook da 

ocupação de sua escola a sua posição diante dos informes da Secretaria da 

seguinte maneira: 

 

[Eu sou contra] a reorganização porque eles não avisaram 

ninguém, nem os alunos e muito menos os professores. 

Muitos dos professores serão desempregados, os alunos 

irão pra escolas muito longe e bairros perigosos. A minha 

escola será uma das fechadas. E eles não vieram avisar 

ninguém. Chegaram aqui um dia e falaram “Vão fechar a 

sua escola”. E como é a minha escola, eles teriam que ter 

vindo avisar e não foi isso que aconteceu, por isso que eu 

sou contra. 
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Do que foi possível averiguar, nenhum fator que não estivesse expresso 

em planilha contribuiu para o planejamento da “reorganização”, feito sem 

consideração nenhuma pela experiência concreta dos envolvidos. A promessa 

de que os estudantes seriam transferidos para escolas no máximo a 1,5km de 

distância não tem impacto algum na hora de convencer os estudantes de que o 

transporte para outra escola não seria um problema, pois este transporte, na 

prática, não implica somente distância em números. Fatores como a 

disponibilidade dos pais para acompanhar filhos menores à sua nova escola – 

agora separada da escola do irmão maior –, a natureza do trajeto a ser realizado 

e mesmo a necessidade de pessoas com deficiência física foram fatores 

completamente ignorados pela Secretaria em seu “planejamento”. Esse tipo de 

crítica, muito presente no discurso dos estudantes, levou a Secretaria a oferecer-

se para negociar caso a caso, conforme fossem apresentadas as demandas, 

mas sem abrir mão da “reorganização”. Porém, a recusa dos estudantes em 

negociar separadamente cada caso, deixou claro que a participação no processo 

não poderia se resumir à conquista de exceções e que o governo precisaria 

condicionar o projeto como um todo à aceitação do coletivo. 

Em realidade, o que houve foi também um desencontro de visões do que 

é a experiência escolar. A visão tecnicista que o governo tem da educação não 

corresponde à experiência dos estudantes, para quem a escola é muito mais que 

apenas um prédio e vagas em uma sala de aula. Grande parte da recusa dos 

alunos em aceitar a “reorganização” foi seu apego pela escola, pelo que ela 

significa enquanto parte de sua história e memória, e enquanto parte da 

comunidade e lugar da construção de laços sociais. Esse apego se mostrou 

presente tanto nas escolas com melhores condições quanto nas escolas mais 

precarizadas. Independente de qualquer insatisfação, os estudantes mostraram 

que tinham a escola como um lugar social central em suas vidas. Uma aluna de 

uma escola na região central em São Paulo, por exemplo, resumiu seus 

sentimentos em um vídeo compartilhado no Facebook da seguinte maneira: 
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Eu particularmente detestava a escola, desculpa a 

sinceridade, mas eu detestava a escola por ela ser um 

ambiente muito opressor [...], só que eu detesto a escola 

mas eu acho que quem faz a escola somos nós [...], porém, 

tipo eu falo que eu não gosto assim só que é a minha 

escola, sabe, tipo eu quero estar aqui, eu quero mudar 

esse costume chato dos professores entrarem aqui e 

jogarem qualquer coisa na lousa, porque a escola pode ser 

do jeito que for mas é um ambiente nosso que a gente tem 

que lutar por ele [...]. 

 

Comentários assim foram muito presentes desde o início da contestação 

da “reorganização” e o governo e defensores da proposta desprezaram essas 

críticas como uma espécie de sentimentalismo. A questão central dos protestos 

não era porque as alunas e alunos não entendiam como seria a “reorganização” 

ou porque tinham um apego emocional à escola, mas sim porque se opunham a 

ela enquanto política pública. Os argumentos “pedagógicos” dados pela 

Secretaria de Educação não encontraram ressonância nenhuma entre os alunos 

que, a partir da sua própria experiência, tiravam conclusões bem diferentes. 

Diante da superlotação das salas e falta de infraestrutura nas escolas, a 

“reorganização” simplesmente não faz sentido algum enquanto política pública 

com fins de melhora da qualidade da educação; seria um contrassenso. Um 

estudante de uma escola em Araraquara, por exemplo, expôs esse fato no 

Facebook de sua ocupação em um raciocínio muito simples: “O governador do 

estado alega que há um déficit de 2 milhões de alunos, no entanto entendemos 

que esta seria uma oportunidade para o governador melhorar a educação e não 

piorar”.  
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Tornou-se relativamente comum expor a contradição da “reorganização” 

com a expressão de que não é possível reorganizar algo que não está 

organizado, como demonstram estas citações retiradas do Facebook: 

 

Estudamos em situação precária, no jeito que podemos, 

em situação que coloca em risco nossa saúde. Tirando o 

direito do ser humano. [...] Nas fotos vemos a quadra e o 

espaço ao seu redor com gramas e moitas com um grande 

volume (o que pode trazer pragas urbanas, trazendo 

doenças ou até podendo ferir algum aluno ou funcionário). 

Infiltrações por toda a escola. Água sai pela fiação das 

lâmpadas das salas de aulas. Buracos nas paredes com 

“remendos”, mas sem uma manutenção devida. Banheiros 

com portas quebradas e sem alguns azulejos nas paredes 

(o que pode trazer doenças por acumular bactérias). Uma 

palavra para definir isso: IRRESPONSABILIDADE! Como 

o Governador quer uma reorganização, sendo que nem o 

que há está organizado? Reflitam sobre isso.”  

 

Nas condições em que as escolas estaduais se encontram, 

não é possível fazer uma reorganização em algo que não 

está organizado. Acho que primeiro ele deveria investir na 

estrutura escolar, em vários outros fatores, no salário dos 

professores por exemplo, nas salas superlotadas que já 

existem e ele ainda vai piorar com essa reorganização. 

Então acho que tem várias outras coisas em que ele podia 

investir antes de pensar em reorganizar ou reestruturar 

alguma coisa dentro das escolas. 
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Assim, o discurso tecnocrático, quando confrontado com a experiência 

concreta dos estudantes, revela-se nada mais que uma “desculpa” para o corte 

de gastos, única explicação possível para a decisão do governo. A convicção de 

que por trás da “reorganização” não haveria nada além de corte de gastos foi 

generalizada e inabalável desde o início no movimento, pois se trata de uma 

conclusão lógica tirada a partir de suas próprias experiências. 

Diante da postura da Secretaria de Educação em ignorar as críticas dos 

estudantes ou diminuí-las como “falta de entendimento”, insistindo nos mesmos 

argumentos, de saída rejeitados pelos estudantes pelos motivos que 

expusemos, além da atuação nas redes sociais, o que se presenciou foi a 

expressão da indignação em atos de rua contra a “reorganização” em cerca de 

60 diferentes municípios do estado de São Paulo. Durante seis semanas, os 

estudantes foram às ruas em quase 200 ocasiões para protestar contra a 

“reorganização”, eventualmente com a participação de pais e/ou professores. 

Esses protestos, no que foi possível de ser averiguado, ocorreram a partir de 

28/09/2015, contando inicialmente com um protagonismo intenso do interior do 

estado de São Paulo. Num primeiro momento, esse protagonismo foi impactado 

pela atuação das subsedes da Apeoesp. No entanto, com o passar do tempo, o 

sindicato dos professores foi perdendo espaço para uma participação cada vez 

mais autônoma das alunas e alunos.  

Houve várias formas de manifestações: atos em frente às unidades 

escolares – simples protestos que paralisavam as aulas; grandes abraços em 

torno da escola; ato fúnebre no Dia de Finados para velar a escola que seria 

fechada –, passeatas (às vezes percorrendo vários quilômetros), trancamentos 

(de ruas, avenidas e até de rodovias) e atos-debate. Havia, em geral, cartazes, 

faixas, panfletos e, eventualmente, bexigas, rostos pintados, narizes de palhaço, 

apitos, barricadas, carros de som e abaixo-assinados. No caso das passeatas, 

o início e destino tiveram diferentes trajetos: Diretorias de Ensino; a Secretaria 
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Estadual de Educação; os poderes públicos locais; praças ou terminais de 

transporte público; a Assembleia Legislativa; o Palácio dos Bandeirantes, sede 

do Governo Estadual; e, por fim, aparições públicas do governador Geraldo 

Alckmin. 

No entanto, com o passar do tempo e com a intransigência da Secretaria 

em discutir o projeto em sua integralidade, os protestos e atos centralizados na 

capital paulistana foram diminuindo não só de tamanho como também na 

frequência. As estudantes e os estudantes entendiam que havia certa estratégia 

governamental de vencimento pelo cansaço. As negociações estavam travadas 

ou sequer existiam, pois do lado do governo não havia abertura, apenas a 

repetição de como o projeto seria implementado. Um estudante, em entrevista 

concedida aos autores, conta como foram recebidos na Diretoria de Ensino após 

uma manifestação de rua que unificou algumas escolas estaduais da Zona Oeste 

de São Paulo: 

 

Foram lá, conversaram com dois supervisores de ensino e 

mais uma vez lá a gente chegou cobrando poder de 

decisão, cobrando que a gente pudesse falar e pudesse 

decidir se a nossa escola iria ou não ser afetada por esse 

projeto e mais uma vez lá o que eles fizeram? Explicaram 

pra gente. E é uma coisa que a gente já tava cansado, a 

gente não queria ouvir, a gente já tinha entendido o projeto, 

se a gente tava na rua era porque a gente era contra esse 

projeto! Bom, e aí essa manifestação é como uma última 

aqui da região né? 

 

No entanto, essa fase de manifestações não surtiu o efeito esperado, ou 

seja, abertura do governo para discutir o projeto de “reorganização” a tal ponto 
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de se colocar em pauta a viabilidade e efetividade da “reorganização”. A 

avaliação das alunas e alunos era a de que estavam sendo “enrolados”. A 

Secretaria, insistindo na estratégia de cansaço, repetia a cada vez como seria o 

processo de “reorganização”, tentando “explicar”, como se os protestos se 

devessem por falta de entendimento, por limitação intelectual por parte das 

alunas e alunos.  

 

 

3. As ocupações 

 

Diante desse aparente beco sem saída, as alunas e alunos encontraram 

outra forma de crítica e expressão de suas insatisfações: a ocupação das 

unidades de ensino. Segundo uma das estudantes entrevistadas na E.E. Ana 

Rosa, a ideia da ocupação surgiu numa assembleia conjunta feita na E.E. Fernão 

Dias (ambas as unidades na Zona Oeste da cidade de São Paulo): “Foi depois 

de uma manifestação, a gente tava tentando arrumar um jeito de ficar na escola, 

sabe? Arrumar um jeito de ter um impacto… porque nada mais tava dando jeito… 

[fazer manifestações] não tava adiantando, não tava dando certo”. Mas é num 

vídeo publicado no site Passa Palavra,51 que um estudante conseguiu ressaltar 

o caráter coletivo e estratégico para as alunas e alunos envolvidos no 

movimento. Na tentativa de explicar para um policial militar postado na porta da 

E.E. Sílvio Xavier (Zona Norte de São Paulo), um aluno tentava explicar que a 

intenção da ocupação não é “vandalizar” ou destruir a escola, mas sim “serem 

ouvidos”, isto é, participar da decisão de implementação ou não da 

“reorganização”:  

                                            

51 http://www.passapalavra.info/2015/11/106846 

http://www.passapalavra.info/2015/11/106846


Revista Fevereiro 

POLÍTICA  TEORIA  CULTURA                                                   ISSN 2236-2037 

180 

www.revistafevereiro.com 

 

Primeiramente, boa noite pro senhor, desejo um bom 

trabalho pro senhor, apesar de tudo que tá acontecendo. 

E, assim, como ela mesmo disse, [ocupar] foi a última 

medida. O senhor acompanhou na mídia, de repente até 

participou de alguma ocorrência. Não é o primeiro caso, 

nós tiramos como exemplo outras escolas. E foi a única 

forma que eles foram ouvidos. A gente já foi pra rua, a 

gente já protestou na Praça da República, já protestamos 

em frente à Diretoria de Ensino, já protestamos na Avenida 

Paulista. Em momento algum deram ouvido pros 

estudantes. E essa foi a única forma que a gente encontrou 

de ser ouvido, entendeu? Aqui ninguém quer vandalizar 

nada, até porque, se a gente tivesse aqui pra vandalizar, a 

gente não faria isso, porque a gente tá lutando pra manter 

a escola aberta e por qual motivo que nós mesmos que 

estamos lutando pra manter a escola iríamos quebrar?  

 

Cada unidade escolar que aderiu à ocupação enquanto nova forma de 

luta social tomou essa decisão à sua maneira. No entanto, as primeiras escolas 

ocupadas se inspiraram na cartilha “Como ocupar um colégio?”, texto traduzido 

e adaptado pelo coletivo O Mal Educado52 a partir de documento elaborado pela 

seção argentina da Frente de Estudiantes Libertários. O texto tinha como meta 

descrever e registrar a experiência argentina de luta, que foi inspirada, por sua 

vez, na luta dos secundaristas chilenos. A pequena cartilha, composta por oito 

páginas, começa com uma “Abertura” relatando a “Revolta dos Pinguins” que 

ocorreu no Chile em várias etapas, com duas grande mobilizações entre 2006 e 

                                            

52 http://gremiolivre.wordpress.com e https://www.facebook.com/mal.educado.sp 

http://gremiolivre.wordpress.com/
https://www.facebook.com/mal.educado.sp
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2011. Em seguida, o manual passa a apresentar um “Plano de ação” para os 

estudantes secundaristas de São Paulo; é preciso que a sua estratégia permita-

lhes “vencer a luta por educação pública, gratuita e de qualidade”. Não se pode 

esquecer que as ocupações de escolas são uma tática, ou seja: “uma das 

ferramentas dentro desta estratégia”. Além disso, a cartilha se preocupa em 

deixar claro a todos os estudantes que não será fácil: “Não é nenhuma festa ter 

que dormir todos os dias no colégio, suportando as mentiras do governo e dos 

meios de comunicação que nos apresentam como vagabundos que não querem 

estudar”. Por isso, o manual também deixa claro que “uma ocupação é sempre 

o último recurso, depois que todos os canais de diálogo e as outras formas de 

luta tiverem se esgotado”.  

No entanto, uma das características que mais chamam a atenção é que o 

manual “Como ocupar um colégio?” traz sugestões de como organizar 

assembleias, algo que vai se tornar comum no interior das ocupações. Os 

estudantes aderiram à ideia, pondo em discussão coletiva desde a organização 

mais “prática” do dia a dia, tais como as equipes de limpeza e “segurança”, até 

decisões a respeito dos rumos da ocupação e da articulação externa com outras 

escolas. Além disso, o manual recomenda a organização de atividades 

(recreativas ou formativas) a serem feitas durante o dia, envolvendo não só a 

participação de alunos, como também dos professores, pais e todos aqueles que 

apoiam a ocupação. Numa das partes mais importantes, por marcar a orientação 

da organização das ocupações, o texto explicita alguns princípios básicos a 

serem seguidos para a “Organização da ocupação”. Como se pode perceber, 

não se trata de uma fórmula secreta e perfeita que, se aplicada daí decorreria 

necessariamente a melhor administração da ocupação, mas apenas que sua 

organização garantisse que as tarefas fossem cumpridas e que a democracia 

direta presente nas assembleias fosse respeitada: 
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O mais prático e recomendável é que a assembleia geral 

nomeie comissões para cada tema específico, que fiquem 

responsáveis de supervisionar e cumprir as tarefas 

designadas para elas. As seguintes comissões são básicas 

e não devem faltar em nenhum processo de ocupação: 

COMIDA […] SEGURANÇA […] IMPRENSA […] 

INFORMAÇÃO […] LIMPEZA […] RELAÇÕES 

EXTERNAS […]. 

 

Seguindo essas orientações gerais, o movimento de ocupação das 

escolas alvos da “reorganização” acabaram adotando como base a formação de 

assembleias para a discussão coletiva dos problemas e dos rumos do 

movimento. Apesar das frequentes tentativas de partidos políticos e movimentos 

sociais intervirem nas ocupações, ao acompanhar sua trajetória, é possível 

perceber que os estudantes conseguiram impor a autonomia, não só das 

ocupações, mas também da agenda do movimento como um todo. Houve um 

apoio muito grande de vários desses partidos, movimentos sociais e coletivos, 

porém é importante destacar que eles nunca se tornaram protagonistas no lugar 

das alunas e alunos de cada unidade escolar. Mesmo o coletivo O Mal Educado, 

aquele que forneceu o manual de ocupação, não atuou exatamente como 

dirigente do processo político, mas muito mais como um catalisador que iniciou 

uma virada tática – das manifestações de rua às ocupações –, apresentando 

uma nova forma de ação coletiva, antes desconhecida ou impensável não só 

para os dirigentes ligados à Secretaria de Educação, como também para as 

próprias alunas e alunos. Essa afinidade entre o autonomismo d’O Mal Educado 

e a autonomia dos alunos em cada unidade escolar é muito clara numa fala de 

um estudante da E.E. Fernão Dias em entrevista a nós concedida: 
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A gente teve contato com esse manual [d'O Mal Educado], 

começamos a ter um interesse, né, em ocupar a escola e 

tal, mas a princípio era isso, a gente só tinha o material, o 

texto, e aí a gente começou a entregar essa cartilha pra 

gente trocar a ideia e tal [entrevistadora pergunta como 

eles conheceram o manual] Ah, através desse coletivo, O 

Mal Educado, né? Eles tavam fazendo panfletagem nos 

atos […] aí a gente começa a falar “É uma ideia 

interessante, vamo começar a se organizar pra fazer isso 

acontecer”, então a gente foi atrás de material, então, por 

exemplo, um documentário chamado “Revolução 

Pinguina”,53 a revolução dos pinguins, que é os estudantes 

no Chile que ocuparam as escolas contra a privatização do 

ensino, enfim, por uma pauta específica deles, mas que 

ocuparam as escolas. Então a gente começou a ir atrás pra 

ver como que seria a entrada na escola, como seria a 

entrada pra ocupar, como seria a organicidade, como 

seriam feitas as assembleias. Então a gente começou a ir 

atrás de material pra fazer essa luta. “Vamo ocupar a 

escola? Vamo! Como?” É botando cadeado no portão? É 

vendo a hora que a gente vai entrar, é agilizando 

colchonete, é preparando assembleia pra fazer comida, pra 

fazer segurança, pra ter porta-voz pra falar com a mídia e 

aí no espaço também onde todos possam decidir, então 

vendo a importância também da gente se organizar os 

estudantes pelos estudantes, sem movimento, sem 

partido, a gente vendo essa necessidade também da luta 

da gente não ter uma pessoa que falava “Ó, isso que vocês 

                                            

53 www.youtube.com/watch?v=tetACHaxxJU 
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vão fazer”, pelo contrário: todo mundo decidindo o que a 

gente iria fazer. 

 

A parte final de sua fala é central para compreender o teor do movimento 

de ocupação. Não só emergiu a indignação dos estudantes com relação à falta 

de participação democrática sobre um projeto que afetava diretamente suas 

vidas, mas também o movimento de protestos e ocupação das escolas moldou-

se pela prática de participação democrática por meio de assembleias. É como 

se a própria organização do movimento se colocasse contra a forma como a 

Secretaria vinha conduzindo o projeto de “reorganização”. Nas palavras do aluno 

acima citado, eles viam a necessidade de não ter somente “uma pessoa” 

determinando todo o processo, mas sim “todo mundo decidindo” o que iria fazer, 

sem a imposição de uma agenda partidária ou mesmo de algum coletivo 

específico.  

O movimento das ocupações não ficou sem reposta do governo, tentando 

solucionar a questão via a utilização do aparelho judicial e policial. Baseado 

numa leitura equivocada do movimento – a de que era a Apeoesp o principal 

agente que organizaria e agitaria os alunos – foi concedido por um juiz do 

Tribunal de Justiça de São Paulo em primeira instância o pedido governamental 

de reintegração de posse na noite da quinta-feira dia 12 de novembro, 

estabelecendo o prazo de 24 horas “para que as pessoas que ali se encontram 

desocupem o prédio espontaneamente, a partir do que serão coercitivamente 

retiradas”.54 No despacho, estava claro que o juiz (e também o governo) tinha 

certeza de que as alunas e alunos da ocupação estavam sendo “aliciados”, 

usados por movimentos mais experientes, principalmente o sindicalista. Por isso, 

no despacho estava escrito que além de representantes da Secretaria de 

                                            

54 www.ebc.com.br/educacao/2015/11/justica-determina-reintegracao-de-posse-de-escola-ocupada-por-

alunos-em-sp 
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Educação, deveria estar presente também “representante do Conselho Tutelar, 

já que é possível a participação de crianças e adolescentes no movimento”. A 

menção a uma “possível participação de crianças e adolescentes no movimento” 

expressa a opinião não só do juiz como do governo, que não concebiam as 

alunas e alunos como protagonistas do movimento de ocupação.  

Antes que a reintegração fosse levada adiante, duas ações determinaram 

sua suspensão: o Ministério Público de São Paulo, na figura do Promotor de 

Justiça João Paulo Fastinoni e Silva entra com um pedido de reconsideração da 

reintegração de posse; ao mesmo tempo em que o Juiz Corregedor da Central 

de Mandados – Alberto Alonso Muñoz – decide por iniciativa própria chamar uma 

audiência de conciliação, ocorrida na tarde da sexta-feira 13/11 em que 

participaram os dois juízes, com a participação de três estudantes das 

ocupações.55 A tentativa de conciliação fracassa pois duas reivindicações dos 

alunos não foram aceitas: “Que a entrada e saída da escola fosse decidida pelos 

estudantes ali presentes” e “Reunião com o Secretário de Estado da Educação 

na própria escola para início de negociações”.  

Apesar de ter deliberado pela desocupação num primeiro momento, 

surpreendentemente, na noite de sexta-feira 13/11, o juiz Luis Felipe Ferrari 

Bedendi alterou sua compreensão do caso e suspendeu a reintegração de posse 

das escolas ocupadas. Foram basicamente três argumentos apresentados por 

ele para a suspensão: as ocupações tinham “caráter eminentemente 

protestante”; caso se mantivesse a ordem de reintegração de posse, nada 

impediria a expansão das ocupações de escolas56 ou mesmo que escolas que 

passassem por reintegração de posse fossem em seguida reocupadas; e em 

                                            

55 Participaram além deles: representantes da Apeoesp; três procuradores do estado de São Paulo; dois 

conselheiros tutelares de Pinheiros; um promotor de justiça; três defensoras públicas; uma representante 

da Secretaria de Educação; a diretora da E.E. Fernão Dias; um representante do Conselho Estadual de 

Defesa dos Direitos da Pessoa Humana; e uma oficial de justiça.  

56 No começo da noite já eram pelo menos 9: E.E. Diadema (o ex-Cefam), E.E. Fernão Dias, E.E. 

Salvador Allende, E.E. Heloisa Assumpção, E.E. Castro Alves, E.E. Antonio Manoel Alves de Lima, E.E. 

Ana Rosa, E.E. Valdomiro Silveira e E.E. Oscavo de Paula. 
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terceiro lugar, o juiz se refere ao “fato de que a maior parcela dos ocupantes é 

de adolescentes ou crianças”.57  

Após essa sequência de decisões58, o que se segue é um crescimento 

vertiginoso das ocupações não só na Capital do estado, mas principalmente 

pelas cidades do interior. Seguindo mais ou menos o mesmo caminho das 

primeiras, a tática das ocupações se mostrou como opção para cada unidade 

escolar na medida em que os protestos de rua se mostraram insuficientes para 

alcançar os objetivos dos alunos, qual seja, a imediata suspensão da 

“reorganização” e a abertura de diálogo (efetivo e não apenas informativo) com 

o governo. Enquanto isso, a mídia tradicional começou a cada vez mais cobrir 

as ocupações.59 Ao mesmo tempo, os alunos passaram a se tornar cada vez 

mais conscientes dos problemas envolvidos no projeto, principalmente para 

aqueles que foram fazer matrícula para o ano de 2016 nas unidades alvo do 

projeto, não encontrando mais vagas disponíveis para o próximo ano letivo. 

Diante dessa situação, o que se viu foi o crescimento desse movimento: ao final 

da primeira semana do movimento, já eram 20 escolas ocupadas; uma semana 

depois o número passa para 89 ocupações; em apenas dois dias, graças ao 

boicote ao SARESP60, as escolas ocupadas saltam de 116 para 176; o ápice se 

                                            

57 A partir do Estatuto da Criança e do Adolescente, ele remete ao “dever de todos velar pela dignidade da 

criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, 

vexatório ou constrangedor” (art. 18). Ainda por cima: “Caso imprescindível a utilização de força 

policial, por mais preparada e capacitada seja a Corporação Estadual, existe a probabilidade de ocorrer 

algum prejuízo aos menores, já que o calor da situação, aliado à pressão popular no entorno da escola são 

elementos suficientes a algum acontecimento trágico”. 

58 A decisão de suspender a reintegração de posse é confirmada na segunda instância: os desembargadores 

da 7ª Câmara de Direito Público tomam decisão unânime em 23/11/2015. Um pouco antes, em 

19/11/2015, eles haviam convocado uma nova audiência de conciliação, que também terminou sem 

resolução, mas que foi muito rica do ponto de vista político e sociológico pois colocou em contato o 

Poder Judiciário paulista e um movimento social de caráter autônomo e horizontal, com a Defensoria 

Pública (mais especificamente o seu Núcleo Especializado de Cidadania e Direitos Humanos) atuando 

como uma espécie de mediadora.  

59 Um exemplo é este vídeo da TV Folha (que foi retirado do ar): https://vimeo.com/147556009 

60 O SARESP é o Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo: uma avaliação 

aplicada pela Secretaria Estadual de Educação que é utilizada para orientar a política pública educacional, 

incluindo bônus de desempenho distribuídos aos docentes. Nos dias de aplicação da prova (24 e 25/11), 

os estudantes promoveram um grande boicote, incentivando que alunos de unidades não ocupadas se 

recusassem a fazer a prova e, eventualmente, ocupassem sua escola.  



Revista Fevereiro 

POLÍTICA  TEORIA  CULTURA                                                   ISSN 2236-2037 

187 

www.revistafevereiro.com 

deu na primeira semana de dezembro (dia 02/12), quando foram registradas 213 

ocupações.61  

 

 

 

Depois da decisão tomada coletivamente, os estudantes passam a ocupar 

suas escolas e, uma vez lá, passam a compartilhar suas experiências do 

cotidiano, principalmente pela internet. É impossível dar conta de toda riqueza e 

complexidade vividas nas ocupações durante esse período. Se fosse possível 

colocar em palavras, cada ocupação representaria um microuniverso particular, 

com circunstâncias tão singulares que, num primeiro momento, seria possível 

dizer cada ocupação é completamente diferente da outra. E, no entanto, 

                                            

61 Os números que circularam na internet divergem para cima (da mesma forma que os números oficiais, 

da SEE-SP, divergem para baixo). Baseamo-nos em “Boletins de Atualização” mantidos pela Apeoesp, 

que eram alimentados por informações enviadas de suas subsedes. Naturalmente, é possível que o número 

de ocupações tenha sido maior, porém ativemo-nos à única sistematização mais confiável a que pudemos 

ter acesso.  
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ocorreram várias experiências similares. Uma delas foi a organização 

democrática, não só nas decisões dos rumos do movimento, como também da 

própria organização da ocupação. Foram organizadas aulas públicas, oficinas, 

atividades culturais, palestras, saraus, shows, uma outra forma de organizar as 

salas de aula, propostas com temas de interesses dos alunos e não mais 

determinados de fora, pelo currículo escolar. Um exemplo da riqueza de 

atividades promovidas dentro das ocupações e do apoio da sociedade aos 

estudantes mobilizados foi o programa “Doe uma aula”. Em um formulário online, 

interessados podiam oferecer aulas e oficinas para as diversas ocupações. 

Poucas horas depois de lançado, o formulário já contava com 700 propostas, 

número esse que chegou a impressionantes 2500.  

Após quatro semanas e mais de 200 escolas ocupadas, não só o governo 

parecia usar, na percepção dos estudantes, a estratégia de vencer pelo cansaço, 

como a relação dos ocupantes com a autoridade mais próxima – as diretoras e 

diretores – se tornara em muitos casos insustentável. Nas redes sociais não 

cessavam relatos de abusos de autoridade. O ápice desse processo coincidiu 

com o vazamento62 da gravação do áudio de uma reunião entre o chefe de 

gabinete da Secretaria de Educação, Fernando Padula, e dirigentes de ensino. 

Em reunião realizada em 29/11/2015, Padula expressa, por um lado, que o 

governador “não [es]tá nem titubeando em relação à reorganização”, mas, por 

outro, sugere aos dirigentes “uma ação ao longo da semana no sentido de 

começar a deixar do outro lado a intransigência”.  

Foi quando o movimento das escolas ocupadas decidiu mudar a 

estratégia: fazer pequenos atos de rua ou “aulas na rua”. Mais uma vez, uma 

cartilha produzida pelo coletivo O Mal Educado serviu como catalisadora do 

processo.63 O manual apontava a ação como a única saída para o impasse em 

                                            

62 www.youtube.com/watch?v=68qbymS6Xvc 

63 Junto com a cartilha também foi fundamental a convocação da nova virada tática, realizada em reunião 

e no Facebook pelo Comando das Escolas Ocupadas. O Comando foi criado pelas primeiras escolas 

ocupadas como forma de bloquear a representatividade de entidades estudantis – como a UBES, a UPES 
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que o movimento se encontrava: “Se não dermos um passo radical podemos 

perder o tempo e a luta, ou eles vencem ou nós”. A estratégia passa a ser chamar 

a atenção mediante pequenas intervenções de trancamento de ruas e avenidas. 

Imagens marcantes foram os alunos levando para fora da escola as carteiras 

estudantis. Estas ações diretas foram alvo de grande repressão por parte da 

Polícia Militar, registrada com inúmeras fotos e vídeos por celulares e depois 

compartilhados nas redes sociais. Do dia 30 de novembro ao dia 3 de dezembro 

os atos escalaram rapidamente, chegando a mais de dez pontos de interrupção 

do tráfego em um único dia, além da ocupação de duas diretorias de ensino: de 

Sorocaba e de Santo André. 

Apesar de polêmicos, esses trancamentos acabaram chamando a 

atenção da opinião pública que, via de regra, apoiou os estudantes. No começo 

de novembro, uma pesquisa do Datafolha, cujos dados foram coletados no fim 

de outubro, já indicara que mais da metade (59%) dos paulistas eram contrários 

ao projeto de “reorganização”. No fim do mês, outra pesquisa comprovaria que 

a maioria (55%) era, inclusive, a favor das ocupações.  

O apoio da sociedade foi vital para a manutenção das ocupações que 

dependiam de doações de alimentos, cobertores, colchões etc. O fato de escolas 

em regiões centrais terem mais visibilidade e, consequentemente, terem 

recebido mais doações, foi parcialmente compensado pela atitude solidária por 

parte dos estudantes: se uma unidade recebia excessos, estes eram 

compartilhados com outras unidades de ensino. Além de receber doação 

material e de aulas e oficinas, as escolas receberam também apoio jurídico, com 

cadastros de advogados para uma eventual defesa dos alunos.  

No começo de dezembro pode-se também observar uma aproximação 

com o que pode ser chamado de mainstream da produção cultural paulistana 

                                            
e a UMES-SP – junto ao governo estadual. Também foi uma das tentativas de articular externamente as 

ocupações para discutir os rumos da luta e do movimento. Outra articulação que foi tentada foram as 

Assembleias dos Estudantes, convocadas justamente por UBES e UPES.  
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com relação ao movimento das ocupações, com demonstrações públicas de 

apoio de diversos artistas, intelectuais e grupos organizados. A virada das 

ocupações, nos dias 06 e 07/12, com palcos em dez escolas ocupadas e 

participação de centenas de artistas, representou o ápice desse processo. 

Além dos trancamentos de ruas e avenidas e o amplo apoio às ocupações 

demonstrado pela sociedade civil, um terceiro fator foi determinante no 

desdobramento do processo político: a atuação institucional do Ministério 

Público e da Defensoria Pública estaduais de São Paulo, que entraram com uma 

ação civil pública contra o projeto da “reorganização” no dia 03/12. MP e 

Defensoria exigiam que o Tribunal de Justiça de São Paulo obrigasse o 

Executivo estadual a restaurar os princípios constitucionais (inciso VI do artigo 

206 da Constituição Federal de 1988) e legais (dispositivos do Estatuto da 

Criança e do Adolescente – ECA – e da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional – LDB) que preveem a gestão democrática do ensino público. 

Com a demonstração de força do movimento, o cerco institucional e o 

apoio da sociedade, que refletiu em uma enorme queda de popularidade do 

governador, apenas quatro dias depois de assinar o decreto que formalizara a 

“reorganização” do ensino, Alckmin se viu forçado a recuar e anunciar em 

pronunciamento público que adiaria em um ano a medida, enquanto que o 

secretário da educação Herman Vorwald entregou seu cargo.  

 

 

Considerações finais: conexões com Junho de 2013 

  

O movimento dos estudantes se insere em tendências históricas que 

foram se tornando mais evidentes a partir do ano de 2013. Analisar o processo 
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da luta contra a “reorganização” contribui para pensar questões mais amplas do 

Brasil contemporâneo e a entrada no cenário público de novíssimos 

personagens políticos. Vários analistas chegaram a apontar continuidades entre 

Junho de 2013 e o que foi chamado de “primavera secundarista”. Mas para além 

de uma comparação superficial das continuidades entre o movimento dos 

estudantes em 2015 e as manifestações de Junho de 2013, pensamos que o 

debate deve avançar, para focar nas conexões entre os dois eventos, que 

simbolizam novas formas de luta social. Assim, propomos uma substituição de 

abordagens: em vez de um discurso corrente acerca do “espírito de Junho” 

(como algo “que paira” sobre o movimento das ocupações) transitamos para uma 

investigação das conexões concretas entre os dois momentos históricos como 

parte de um mesmo processo social mais amplo. Com o intuito de formular 

algumas hipóteses, é possível circunscrever três pistas que podem esclarecer 

as mediações sociais entre esses dois eventos. 

 

[1] Em primeiro lugar, há uma conexão entre duas organizações que foram 

importantes como catalisadoras (e não como protagonistas ou dirigentes, é 

importante lembrar) dos protestos de junho, de um lado, e das ocupações de 

escolas, de outro: o Movimento Passe Livre de São Paulo (MPL-SP) e o coletivo 

O Mal Educado, respectivamente. 

Alguns dos militantes que fundaram em 2012 O Mal Educado já eram, 

desde 2011, do MPL-SP. A ligação entre as duas organizações não se dá 

apenas enquanto espaço de militância, mas principalmente como rede de 

sociabilidade: por meio das relações de amizade, afinidade e coleguismo, foi 

possível realizar o encontro das duas experiências que desaguaram n’O Mal 

Educado: a Poligremia (uma articulação entre grêmios de colégios particulares 

– dos quais participavam aqueles mesmos militantes do MPL-SP – e escolas 

técnicas estaduais, que ocorreu entre os anos 2011-12) e a luta em 2009 pela 
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derrubada da diretora da Escola Estadual Professor José Vieira de Moraes – 

conhecida como “o Vieira” –, localizada no extremo sul da cidade de São Paulo.64  

O coletivo O Mal Educado, por exemplo, nunca esteve alheio à pauta do 

transporte público, principalmente durante 2013. Alguns de seus militantes 

passaram a se dedicar exclusivamente ao MPL-SP neste ano, tendo em vista os 

preparativos para Junho. Por outro lado, o próprio O Mal Educado também 

contribuiu com a pauta do MPL-SP, realizando um dos vários atos 

descentralizados nas periferias que precederam ou sucederam os atos 

centralizados.65 Além disso, O Mal Educado teve papel relevante na fundação 

do Luta do Transporte no Extremo Sul, entre agosto e outubro de 2013.  

Por fim, aqueles militantes que haviam saído d’O Mal Educado para se 

dedicar aos atos que desaguaram em Junho de 2013, saem do MPL-SP em 

meados de 2015 e se reaproximam do coletivo, participando de uma frente de 

coletivos, movimentos, organizações e militantes independentes que foi 

fundamental para a divulgação da ocupação de escolas enquanto tática de luta 

e forma de ação coletiva durante o mês de outubro de 2015, resultando na 

primeira leva de ocupações na segunda semana de novembro.  

Esta conexão concreta entre as organizações – MPL-SP e O Mal Educado 

– é prenhe de consequências: ambas são pertencentes ao chamado campo 

autonomista, compartilham de certa cultura política, um repertório de lutas que 

privilegia a ação direta, uma valorização da horizontalidade, bem como uma 

recusa declarada à “política tradicional”, com seus partidos e lógicas mais 

formais e institucionalizadas. A cultura política autonomista se revelou, em 

ambos os momentos históricos, excepcionalmente capaz de detonar processos 

inovadores com relação ao cenário de lutas sociais que estavam em andamento, 

                                            

64 Para mais detalhes sobre o encontro destas duas experiências, resultando no surgimento do coletivo O 

Mal Educado, cf. Antonia Malta Campos; Jonas Medeiros; Márcio Moretto Ribeiro. Escolas de luta, São 

Paulo, Veneta, no prelo.  

65 Mais especificamente, tratou-se de um ato de rua com estudantes de escolas públicas no Jardim Myrna, 

no Grajaú, em 10 de junho de 2013: www.passapalavra.info/2013/06/78746 
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como foi o caso dos atos de rua massivos em 2013 e das ocupações de escolas 

no ano passado.  

Porém esta ainda se trata de uma conexão concreta que não dá conta de 

mediações mais profundas entre os processos sociais. Se levássemos em 

consideração apenas estas relações (que são mais complexas do que já foi 

aventado por pessoas e grupos políticos), estaríamos apenas captando uma 

primeira camada superficial. 

 

[2] Uma segunda conexão está na própria experiência individual que 

muitos – talvez a maioria – dos ocupantes das escolas tiveram com junho de 

2013. Em entrevistas, foi possível perceber que não foram poucos os estudantes 

que participaram de algum dos atos de rua centralizados chamados pelo MPL-

SP. Para os que relataram nas entrevistas a sua participação nas manifestações, 

a violência policial foi muito marcante: mais de um ocupante narrou os horrores 

da atuação da PM e suas fugas pelo Centro da cidade de São Paulo66 para correr 

e conseguir escapar das balas de borracha e do gás lacrimogêneo. A alegria dos 

protestos não passou batido para esses estudantes: o calor, os sorrisos, cantar 

as palavras de ordem. Muito impactante foi também o sentimento de estar 

participando da História, efetivamente fazendo-a, e a percepção de que foi um 

momento crucial em sua própria trajetória de politização. Alguns foram sozinhos, 

outros com amigos, familiares ou conhecidos; e houve também relatos de 

organização de grupos de estudantes de escolas da periferia para irem 

coletivamente a atos centralizados na região da Paulista. Para estes estudantes, 

moradores de bairros periféricos e filhos de trabalhadores, os protestos eram 

sempre referidos de forma espontânea (ou seja, não dirigida pelos 

entrevistadores) como sendo “do MPL”, “do passe livre” ou “dos vinte centavos”. 

                                            

66 Alunos que não moravam na época na capital paulistana também relataram suas experiências: em duas 

entrevistas houve menções a participações nas manifestações de junho de 2013 no Rio de Janeiro e em 

Manaus, duas cidades que, não por acaso, tiveram mobilizações bastante intensas.  
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Foi significativo como as entrevistas revelaram que os estudantes identificam 

Junho de 2013 inteiramente com a luta para barrar o aumento da tarifa: a difusão 

posterior de pautas foi, na enorme maioria das vezes, ignorada. 

Estudantes secundaristas participaram tanto dos atos centralizados (na 

Paulista e na região central de São Paulo) quanto nos descentralizados, como 

fica bem demonstrado pelo documentário “Primeiras Chamas: atos regionais das 

jornadas de junho”, disponível no Youtube.67 Inclusive porque o MPL-SP aposta, 

já há alguns anos, no trabalho de base em escolas públicas. E surveys da época 

também comprovam que o público dos atos de rua era muito jovem; segundo 

Datafolha realizado no protesto de 17 de junho de 2013, 88% dos manifestantes 

tinha menos de 35 anos e 23% tinham entre 12 e 20 anos.68  

Obviamente também houve relatos de não participação,69 seja porque no 

momento eram “muito jovens” ou suas mães não os deixaram ir, embora 

quisessem muito. Mas de qualquer maneira, o impacto de junho em termos do 

                                            

67 www.youtube.com/watch?v=ytqVbsMl6qs 

68 http://media.folha.uol.com.br/datafolha/2013/06/19/contagaem-manifestacao-lgo-da-batata.pdf. 

69 Há também um caso oposto, com caráter de exceção, de um estudante que participou dos atos de 2013 e 

se tornou militante do MPL-SP. Conforme entrevista a nós concedida, ele nunca havia participado antes 

de Junho de nenhum partido ou movimento. Este aluno viu, ao frequentar a Virada Cultural (em maio de 

2013), um panfleto sobre os atos que o MPL-SP estava chamando; segundo seu relato, ele já gostava 

muito de “dar rolê na cidade”, indo em várias atividades gratuitas, “mas no meio do caminho [sempre] 

tem uma catraca”. Ele decidiu ir sozinho no protesto de 6 de junho de 2013 (o primeiro centralizado) e 

passou a acompanhar todos os outros atos. Foi assim que ele conheceu o “pessoal do MPL”: “tipo, de tá 

tomando bomba e recolher a faixa com as pessoas e falar 'Pô, e aí, quando vai ser o próximo?' e ir 

colando, fui numa reunião...”. Em 2014 ele se envolve diretamente com a pauta da luta pelo transporte 

público e durante os atos contra novo aumento da tarifa, no início de 2015, ele se tornou um dos porta-

vozes do movimento. É com esta bagagem que ele participa com outros alunos da E.E. Fernão Dias, 

mobilizados contra a “reorganização” desde os primeiros dias de outubro de 2015. Sua experiência prévia 

no interior do campo autonomista acaba por facilitar a ponte entre a escola e a frente de coletivos, 

movimentos e organizações puxada pelo Mal Educado, o que vai desaguar na segunda ocupação do 

estado de São Paulo. 
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imaginário político é inegável.70 Os estudantes acompanharam pela televisão71 

a violência: o “gás de pimenta” que a polícia jogava nos manifestantes, as 

depredações, a tentativa de invasão da sede da Prefeitura de São Paulo, um 

coquetel molotov sendo jogado na polícia do Rio de Janeiro. Mas também 

rememoraram imagens referidas como “bonitas” e “impactantes”, sendo que 

mais de um entrevistado se referiu às fotos e vídeos dos manifestantes em cima 

do Congresso Nacional produzindo um jogo de sombras; um dos alunos a 

descreveu como “a cena mais linda”. 

 

[3] Uma terceira e última conexão é a emergência de uma espécie de 

ampla disposição de luta entre uma geração de estudantes de escolas públicas, 

que antecede Junho de 2013 e ultrapassa as desocupações de escolas em 

dezembro de 2015. Talvez esta seja a conexão mais interessante, pois ela 

possibilitaria apreender as tendências mais profundas, porém certamente é a 

que mais se reveste de caráter hipotético, devendo necessariamente ser 

desenvolvida em investigações empíricas.  

O que estamos chamando de disposição de luta não deve ser confundido 

com expressões abstratas como “espírito de junho” pois, para compreender esta 

disposição, é preciso sobretudo investigar a experiência concreta dos sujeitos, 

pois ela nasce da vida cotidiana, de um aprendizado autônomo com relação aos 

problemas sociais em questão. Por isso enfatizamos aqui que é preciso 

debruçar-se sobre os processos de luta social em nível micro, que em geral 

                                            

70 Foi muito raro que ocupantes entrevistados relatassem desconhecimento ou indiferença por Junho. Um 

caso saltou aos olhos em uma das entrevistas: o contraste entre estudantes que estudaram a vida toda em 

escolas públicas e debateram em salas de aula várias vezes os protestos de 2013 com seus professores (de 

história, geografia, filosofia e sociologia) e um aluno que acabava de entrar no ensino médio em escola 

estadual, pois havia frequentado o ensino fundamental em um colégio particular (Objetivo). Para ele, 

Junho de 2013 havia sido nulo, não tendo nenhuma memória do evento histórico. 

71 Uma das alunas também descreveu que ela não foi às ruas, mas acompanhou tudo pelas redes sociais, 

tendo participado ativamente de uma comunidade no Facebook que divulgava atos que foram realizados 

em uma periferia da Zona Sul de São Paulo 
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passam sem registro histórico, e buscar conhecer mais profundamente o 

universo de referências e a experiência acumulada dos sujeitos.  

Antes da primeira escola ocupada, os estudantes já estavam nas ruas 

protestando contra a “reorganização” escolar. Para compreender como foi 

possível uma mobilização tão grande, pulverizada e espontânea é preciso 

considerar que os mesmos alunos já haviam organizado autonomamente atos 

de rua em apoio à maior greve dos professores da rede estadual de São Paulo, 

que ocorreu entre março e junho de 2015, durando 92 dias. Além de apoiar a 

pauta salarial dos docentes, os estudantes também levantaram reivindicações 

próprias, ligadas a melhorias na infraestrutura das escolas, contra a superlotação 

de salas, etc.  

Mais interessante ainda é notar que há nessa modalidade de ação coletiva 

dos estudantes uma tendência de intensidade crescente ao se considerar as 

últimas greves de professores da rede estadual: 2008, 2010, 2013 e 2015. Se 

em 2008 praticamente nada ocorreu e em 2010 houve poucos casos, 2013 é 

uma transição que prefigura 2015, pois ocorreram entre o final de abril e o 

começo de maio de 2013 ao menos 14 ocasiões em que estudantes de 

diferentes cidades saíram às ruas para apoiar seus professores. E mais curioso 

ainda são os cartazes levados por alguns dos estudantes.  

Graças ao envolvimento do próprio O Mal Educado em protesto 

organizado pelos professores grevistas, mas com grande participação de alunas 

e alunos de seis escolas estaduais no Grajaú, extremo sul de São Paulo, temos 

acesso ao registro fotográfico dos cartazes. Alguns apenas extravasam o seu 

apoio aos docentes: “Os professores são nossos amigos mexeu com eles mexeu 

cmg [comigo]”. Outros esboçam pautas próprias dos estudantes, de caráter 

antiautoritário: “Chega de violência e repressão” e “É um absurdo vir para a 

escola e voltar para a casa só porque não estou com a camiseta branca! 

Chega!!!!”. E, por fim, outros cartazes são surpreendentemente similares àqueles 

que surgiram quando as pautas de junho se dispersaram, inclusive com 
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formulações mais refinadas do que a síntese já tornada clássica “Educação 

padrão FIFA”, tais como os cartazes: “Governador finge que sou a Copa e 

investe em MIM!!! ASS: EDUCAÇÃO PAULISTA” e “Não precisamos de 

estádios, precisamos de EDUCAÇÃO de QUALIDADE!!!”.  

Outros elementos podem ser trazidos para refinar esta hipótese da 

disposição de luta. A própria atuação do coletivo O Mal Educado, em sua página 

de Facebook, seu blog/site e seu jornal estava centrada entre 2012 e 2014 em 

registrar experiências de luta em escolas públicas. Essas lutas que explodem a 

partir de um cotidiano autoritário nas unidades escolares tiveram a memória 

garantida; quantas outras passaram anônimas e desconhecidas para a 

posteridade?  

Mesmo um outro fenômeno, os blogs e páginas de Facebook no estilo 

“Diário de Classe” – que registraram e denunciaram principalmente problemas 

infraestruturais das escolas, tendo surgido a partir de 2012 – pode ser uma 

comprovação de que algo mudou na atitude e no comportamento das alunas e 

dos alunos.72  

Olhando para desenvolvimentos posteriores às desocupações de escolas 

no estado de São Paulo, vemos o ascenso de outras lutas: as ocupações de 

escolas em Goiás desde dezembro de 2015 contra o projeto de terceirização de 

algumas escolas públicas, repassando sua gestão para Organizações Sociais; o 

envolvimento de muitos secundaristas que ocuparam suas escolas nos atos do 

MPL-SP em janeiro de 2016 contra novo aumento das tarifas de ônibus, trem e 

metrô (de R$3,50 para 3,80); e manifestações de rua, desde fevereiro deste ano, 

espalhadas por todo o estado do Rio de Janeiro, contra os efeitos da crise fiscal 

que o governo estadual vive. Será ainda preciso acompanhar os 

                                            

72 Quem nos chamou a atenção para a relevância deste fenômeno foi Maria Malta Campos. A primeira 

iniciativa foi a página “Diário de Classe” (criada por uma estudante da Escola Básica Municipal Maria 

Tomázia Coelho, em Florianópolis-SC – www.facebook.com/DiariodeClasseSC); outros exemplos são o 

“Diario de Escola - E.E.de São Paulo” (www.facebook.com/DiarioDeEscolaEedeSaoPaulo) e o “Diario 

de Classe Itamaraju - BA” (www.facebook.com/DiarioDeClasseItamarajuBa).  
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desdobramentos destas e de outras lutas sociais para verificar se a consolidação 

dessa disposição de luta dos secundaristas se tornará um fenômeno de 

abrangência nacional.  

Diante do reposicionamento de uma agenda (ultra)liberal na esfera 

pública (como o midiaticamente festejado programa “Uma ponte para o futuro”, 

lançado pelo PMDB), no debate legislativo (como a proposta de desvinculação 

de recursos orçamentários da saúde e da educação) e na gestão das políticas 

públicas (como a “reorganização” em São Paulo e a terceirização em Goiás), as 

ofensivas contra os direitos sociais parecem ser inevitáveis. Ao menos no caso 

da educação pública, não parece que esses ataques passarão tão facilmente. 

Conflitos novos e, de certa maneira, imprevisíveis haverão de eclodir. Como 

complementar a essa hipótese da constituição e fortalecimento de uma 

disposição de luta das e dos estudantes, que valorizam intensamente a escola 

pública, anda junto um prognóstico de que esta pode ser a base de formação de 

um novo sujeito político que resista à precarização do ensino público e lute de 

forma inovadora e criativa. 
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Jefferson O. Goulart73 

Um país à beira de um ataque de nervos74 

 

 

 

Um fantasma ronda a Espanha. 

Melhor seria dizer fantasmas, no plural: são 

os poderosos espectros do passado e as 

assombrações inerentes às complicadas 

escolhas do presente. Em contrapartida, os 

desdobramentos desses impasses podem 

sinalizar um futuro original para um país 

politicamente dividido e mergulhado na 

incerteza. 

Três episódios recentes, aparentemente menores, ilustram tais dilemas. 

No primeiro, a tradicional cabalgata de reyes foi achincalhada por parcelas do 

público e da mídia porque a Prefeitura de Madri teria maculado a simbologia 

cristã que reveste essa tradicional parada. Em um post emblemático de ampla 

                                            

73 Professor do Departamento de Ciências Humanas da Universidade Estadual Paulista (UNESP) 

e atualmente pesquisador visitante na Universidad Complutense de Madrid (UCM), onde faz 

estágio de pós-doutorado com bolsa da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São 

Paulo (FAPESP). E-mail: <jeffoliv@ucm.es>. 

74 O autor é grato a Estevam Otero pelas pertinentes retificações sugeridas e a Luis Cortés Alcalá 

pela leitura prévia atenta e pelos comentários valiosos sobre o cenário político contemporâneo 

da Espanha, cuja inclusão tornou o texto mais próximo da realidade. 
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repercussão, após relatar o comentário de sua filha ainda criança de que os 

trajes do rei Gaspar não seriam “de verdade”, Cayetana Álvarez de Toledo, ex-

deputada do Partido Popular, agourou que “jamais perdoaria” a prefeita pela 

ofensa pagã. Foi o suficiente para uma avalanche de maledicências que 

repercutiram na mídia internacional. 

Na segunda cena, durante os festejos de carnaval, dois bonequeiros 

contratados pela Prefeitura madrilenha foram presos por quatro dias porque 

teriam feito apologia do terrorismo ao mostrar um cartaz com a expressão “Gora 

Alka-ETA” (vivas à Al-Qaeda e à ETA) durante o espetáculo infantil La Bruja y 

Don Cristóbal. Não fosse o desfecho extremo do cárcere sem fiança, jamais se 

saberia que era uma peça imprópria para crianças. Mas a ira da oposição política 

e midiática foi desproporcional para uma seção de teatro de marionetes: os 

artistas da companhia Títeres desde Abajo seriam delinquentes perigosos e 

mereceriam ser enquadrados como criminosos que ameaçam a ordem pública, 

exigindo sua condenação sumária, a demissão dos responsáveis, incluindo a 

delegada de cultura, e a retratação do Ayuntamiento. 

No terceiro acontecimento, novamente a Prefeitura de Madri em pauta. 

Cumprindo o que determina a lei de memória histórica, de 2007, o governo local 

deu início à remoção de monumentos que exaltam o franquismo e alguns de 

seus ícones, além de manifestar a intenção de renomear ruas e logradouros 

públicos. Sob o pretexto de que uma placa que homenageava 12 monjas havia 

sido removida injustamente, oposição e segmentos midiáticos vieram novamente 

a público para pedir a punição (e demissão) dos responsáveis, além da imediata 

suspensão das remoções. 

Nenhuma dessas passagens teria a enorme repercussão que tiveram não 

fosse a Prefeitura de Madri governada por Manuela Carmena Castrillo. Essa 

juíza aposentada que usa metrô para ir ao trabalho elegeu-se prefeita por uma 

coalizão de esquerda, o grupo político municipal Ahora Madrid, tendo combatido 

e sobrevivido à violência do franquismo. Antes de iniciar a carreira no Judiciário, 
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o escritório onde advogava foi vítima de um atentado patrocinado pela extrema 

direita, em 1977, no qual vários de seus colegas morreram. Carmena resistiu e 

fez uma trajetória irreparável na magistratura e na vida pública em defesa da 

democracia, da justiça e dos direitos humanos. Ao chegar à Prefeitura, em 2015, 

sinalizou que havia importantes mudanças em curso, ainda mais para um país 

que, em pleno século XXI, mantém o formato de monarquia parlamentar e luta 

diariamente contra seus zumbis. 

A esses acontecimentos se poderiam agregar as cenas em que o novo 

presidente da Generalitat da Cataluña, Carles Puigdemont, e os novos membros 

do governo catalão não juraram lealdade ao rei e à constituição de Espanha 

quando foram empossados. Mais uma vez as elites ibéricas se sentiram 

desafiadas e ofendidas, chocadas com a escandalosa provocação de inspiração 

independentista. 

 

¿Qué pasa? 

 

As últimas eleições municipais de 2015 anunciaram um importante 

deslocamento político, ao qual se somaram novidades importantes nos arranjos 

e nos resultados das disputas simultâneas de algumas comunidades autônomas. 

Uma onda renovadora sacudiu o país e colocou em questão algumas de suas 

mais tradicionais instituições políticas. O bom desempenho das esquerdas, as 

vitórias de Ada Colau em Barcelona e de Carmena em Madri – depois de um 

longo ciclo de 24 anos de governos conservadores dos populares na capital –, 

somados aos triunfos dos socialistas de oposição, em coalizões, em outras 16 

capitais de províncias, mexeram no tabuleiro político. Notável que o Partido 

Popular (PP), que antes governava 43 dessas cidades, tenha caído para 17. 
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Os resultados das eleições parlamentares de dezembro do mesmo ano 

confirmaram o processo de mudança que se anunciava: de um total de 350 

assentos no Congreso de los Diputados (a câmara baixa do Legislativo), o PP 

perdeu 63 cadeiras em relação às eleições anteriores, passando de 186 para 

123 e declinando de 44,62% para 28,72% dos votos. De uma folgada maioria 

absoluta na legislatura anterior que lhe permitiu governar sozinho passou à 

condição de partido mais votado. Enquanto isso, o Partido Socialista Obrero 

Español (PSOE) obteve o pior resultado de sua história na democracia, saindo 

de 110 para 90 cadeiras e caindo de 28,73 para 22,01% do voto popular. Em 

Madri, o PSOE limitou-se à quarta colocação e, sintomaticamente, na Cataluña 

o PP ficou em sexto lugar. 

 

 

 

Ada Colau (esq.) e Rafaela Carmena (dir.), respectivamente prefeitas de Barcelona e 

Madri. 

Fonte: <https://www.google.es>. Acesso em 2/3/2016. 

 

 

 

Mariano Rajoy (PP) e Pedro Sánchez (PSOE). 

Fonte: <https://www.google.es>. Acesso em 2/3/2016. 

 

 

A comparação dos resultados das duas últimas eleições merece um 

registro importante, pois o pleito de 2011 teve algumas especificidades: 

transcorreu no auge da crise econômica que eclodiu no final da década anterior 

e que produziu profundas fissuras sociais, evidenciou o fracasso das políticas de 

ajuste fiscal adotadas pelo governo socialista de José Luis Zapatero e contrastou 
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o insucesso de seu segundo mandato com o primeiro, no qual cumpriu a 

promessa de retirar as tropas espanholas do Iraque e manteve os dispositivos 

de proteção social do estado de bem-estar. 

Em 2015, se PP e PSOE somados fizeram pouco mais de 50% dos votos 

e alcançaram 213 cadeiras, como se comportou a outra (quase) metade do 

eleitorado e onde foram parar os outros 137 escaños? Essa é a novidade: desde 

a transição pactuada que deixou o franquismo para trás – e particularmente após 

o frustrado golpe militar de 1981, a dissolução da Unión de Centro Democrático 

(UCD) em 1983 e a refundação da Aliança Popular como Partido Popular, em 

1990 –, a Espanha consumou um sistema partidário autenticamente bipolar, uma 

democracia parlamentar em que dois partidos dominantes (PP e PSOE) 

rivalizavam, se revezavam e polarizavam a representação política. Cenário 

político-institucional que, ademais, ainda prevalece nas principais democracias 

europeias do pós-guerra, como confirmam os casos britânico, francês, alemão, 

dentre outros. Evidente que na Espanha e nesses países existiam e existem 

outros partidos políticos, contudo, a bipolaridade se consumava pelo fato de que 

apenas essas duas facções logravam êxito no acesso ao poder. 

Agora, contudo, praticamente metade dos espanhóis escolheu outros 

caminhos, que são variados. A composição do Parlamento apresenta um 

expressivo grau de fracionamento comparativamente às legislaturas que se 

seguiram desde a democratização. Representações territoriais de diferentes 

comunidades autônomas (Cataluña, País Vasco, Valência) têm posições 

programáticas bastante diferentes, bastando lembrar suas muitas distinções: o 

caráter progressista do valenciano Compromís, com 4 votos; o ímpeto 

nacionalista de vascos, cujo Partido Nacionalista Vasco (PNV) detém 6 cadeiras; 

e, sobretudo, o independentismo de catalães, cujas representações de Esquerra 

Republicana e de Democràcia i Llibertat somam, respectivamente, 9 e 8 

deputados. 
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Merece destaque o caso da Izquierda Unida (YU) e sua decadente 

trajetória política e eleitoral. Herdeira do Partido Comunista Espanhol – do 

lendário líder Santiago Carrillo, que combateu na guerra civil e foi importante 

figura na transição para a democracia –, a YU caiu de 11 escaños em 2011 para 

2 deputados em 2015, esmagada por um fenomenal deslocamento do eleitorado 

de esquerda. Para se ter ideia das dimensões desse declínio, na década de 1990 

chegou à posição de terceira força eleitoral do país com praticamente 10% dos 

votos e uma bancada de 18 deputados. 

As grandes novidades eleitorais do cenário político-institucional são 

Podemos e Ciudadanos, partidos cujas posições podem ser mais facilmente 

entendidas a partir da recorrente agenda que impera no país e que dominou a 

campanha eleitoral: economia/inclusão social, unidade territorial e combate à 

corrupção.75 

Situado mais ao centro do espectro político-ideológico em relação ao PP, 

Ciudadanos conquistou 13,93% dos votos, desempenho que lhe valeu a eleição 

de 40 deputados: tem uma plataforma amplamente favorável à economia de 

mercado e, face à precariedade do emprego, propõe medidas para contratos de 

trabalho estáveis (seguro, bonificação), e também defende um imposto de renda 

                                            
75 A propósito desses temas, a mais recente pesquisa do Centro de Investigaciones Sociológicas 

(CIS) confirma que a percepção dos espanhóis sobre os três principais problemas do país 

mantém o desemprego como preocupação fundamental para 78% dos entrevistados, ao qual se 

poderiam agregar os “problemas de natureza econômica”, com 25,1%. O item “corrupção e 

fraude” ficou em segundo lugar, com 47,5% nesse levantamento de fevereiro de 2016. 

Extraordinária a evolução deste indicador, que no início do governo do PP, em fevereiro de 2012, 

atingia apenas 8,6% das respostas. Poderia surpreender que, no mesmo levantamento, o item 

“Los nacionalismos (el estatuto de Cataluña, independentismo...)” só seja citado por apenas 

1,6%, contudo, se trata de um quesito de baixa citação se se considerar a série histórica, tendo 

atingido seu pico de 6,6% em janeiro de 2006. Nesse sentido, o tema da unidade territorial parece 

mais sensível para as elites políticas do que para a sociedade. Observações e críticas 

metodológicas à parte – a pesquisa é feita por meio de resposta múltipla a três indicadores e os 

resultados finais ponderam as respostas espontâneas e estimuladas –, o CIS é uma instituição 

governamental de larga reputação em investigações sociais e seus estudos são importantes 

parâmetros para interpretar o comportamento sociopolítico da sociedade espanhola. Dados 

completos disponíveis no portal desse órgão: <http://www.cis.es/cis/opencms/ES/index.html>. 

Acesso em 8 mar. 2016. 
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progressivo e uma reforma fiscal favorável à classe média. No sentido europeu 

do termo, é um partido assumidamente liberal. Não obstante, defende que a 

geração de empregos depende do impulso estatal e do aprofundamento da 

integração à União Europeia (UE). Quanto à integridade territorial da Espanha, 

coincide com a posição “constitucionalista” do PP e do PSOE na defesa 

intransigente da unidade nacional, tanto que faz oposição cerrada aos governos 

catalães, propondo um (re)financiamento territorial mais equitativo. Albert Rivera, 

seu principal líder, é um jovem advogado catalão que invoca a constituição e o 

princípio liberal da igualdade perante a lei (argumento chave da soberania) para 

justificar a oposição às teses independentistas, argumentando que o modelo de 

comunidades autônomas já seria uma forma de arranjo federativo em vigência, 

bastando reequilibrá-lo. 

Ideologicamente próximo do PP, o crescimento eleitoral de Ciudadanos, 

contudo, é inseparável de suas críticas ao partido dominante e à corrupção 

endêmica que parece tomar conta do Estado. Nos últimos anos abundaram 

casos de corrupção e malversação do dinheiro público envolvendo altos 

dirigentes do PP, como o ex-tesoureiro do partido, Luis Bárcenas, operador 

confesso de recebimento de doações ilegais e acusado por crimes fiscais e 

evasão de divisas. Bárcenas foi preso, solto sob fiança, o processo continua 

tramitando e recentemente acusou a deputada María Dolores de Cospedal, 

secretária geral do PP, de ordenar que fossem apagados arquivos com provas 

dos atos criminosos. Outra dirigente emblemática dos populares, a condessa 

Esperanza Aguirre – que foi prefeita de Madri, ministra de Educação e Cultura e 

presidenta da comunidade autônoma de Madri – renunciou à presidência do PP 

da capital em fevereiro, depois de mais de uma década no cargo e de virem à 

tona acusações contundentes de corrupção e financiamento ilegal na seção 

madrilenha do partido. A renúncia se consumou um dia depois de se realizarem 

buscas judiciais na sede de seu partido. Muito recentemente, em meio à tentativa 

de Mariano Rajoy manter-se como presidente de governo pelo PP, veio à tona 

novo escândalo envolvendo toda a cúpula do partido que esteve à frente da 

Prefeitura de Valência. Por ora, só a ex-alcaldeza Rita Barberá, agora senadora 
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do partido, (ainda) não foi denunciada por corrupção, recebimento de propina e 

financiamento ilegal ao partido, mas a imagem pública dos populares parece 

irremediavelmente abalada. A formalização da denúncia contra Barberá parece 

ser apenas uma questão de tempo e procedimento jurídico em razão de exercer 

mandato no Senado, condição que lhe confere foro privilegiado. 

Nem mesmo a Casa Real ficou imune, e até a Infanta Cristina de Borbón 

(irmã do rei Felipe VI) e seu marido, Iñaki Urdangari, estão sendo julgados por 

delitos fiscais, para os quais a promotoria pede, respectivamente, 8 e 19,5 anos 

de prisão. Em terras ibéricas o privado também corrompe o público. E não 

deveria surpreender que os grandes corruptores – prestadores de serviços, 

fornecedores, empreiteiras, consultorias, concessionárias e similares – capturem 

grandes contratos públicos. A democracia, portanto, se vê ameaçada pelo tráfico 

de influência e pelo poder do dinheiro, capaz de subverter a vontade geral, 

ignorar a cidadania e substituir o bem comum pelo interesse privado. Afora a 

repulsa que desperta na opinião pública, esse quadro de generalização da 

corrupção salta aos olhos pela vulnerabilidade do Estado, pois não se trata de 

qualquer país do terceiro mundo ou dos assim chamados emergentes, e sim da 

quarta economia da União Europeia.76 

Nesse cenário de crescente desgaste do PP, Ciudadanos adota como 

primeiro ponto de sua plataforma a “regeneração democrática e institucional” do 

país, propondo, dentre outras medidas, a supressão dos privilégios dos políticos 

acusados de corrupção, despolitização da Justiça, extinção do Senado e dos 

legislativos provinciais, reforma da legislação eleitoral e adoção do modelo 

alemão (proporcional misto), além da constitucionalização da integração à União 

Europeia. 

                                            
76 Os casos aqui mencionados não mencionam o PSOE, mas este ostenta o título nada honroso 

de um dos partidos mais corruptos do país, cujo caso mais notório envolve graves denúncias de 

corrupção nos governos anteriores de Andalucía, contabilizando no total 264 casos abertos de 

investigação, contra 200 do PP. 
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A crítica ao PP e a acentuada moralização da política não impediram que 

Ciudadanos fizesse composições com esse partido em outros níveis de governo 

(municípios, províncias e comunidades autônomas), no entanto, conquistou seu 

espaço social e eleitoral no espectro político nacional justamente por se distinguir 

dos populares na crítica à corrupção e na defesa da regeneração. 

 

 

 

Albert Rivera, líder de Ciudadanos. 

Fonte: <http://albertrivera.es/galeria>. Acesso em 

2/3/2016. 

 

 

 

Íñigo Errejón (esq.) e Pablo Iglesias (dir.), líderes de Podemos. 

Fonte: <https://pabloiglesias.org/category/blog/>. Acesso em 2/3/2016. 

 

 

No campo ideológico oposto, Podemos é um fenômeno social, político e 

eleitoral. O tradicional jornal El País qualificou-o como “verdadeiro terremoto na 

política espanhola”. Em pouco mais de dois anos amealhou centenas de 

milhares de filiações para obter seu registro legal como partido político, é um 

autêntico herdeiro dos Indignados e dos movimentos sociais pela cidadania, 

tendo conquistado 5.189.333 votos (20,66%) nas eleições de 20 de dezembro 

último, resultado que lhe valeu 69 cadeiras no Congreso de los Diputados 

(contagem da qual devem ser subtraídas 4 cadeiras do valenciano Compromís) 
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e outras 16 no Senado. Seu principal líder é outro jovem, Pablo Iglesias, 

politólogo de formação marxista com doutorado na Universidade Complutense 

de Madri, onde também já foi professor, que começou a ganhar fama e simpatia 

com La Tuerka, programa de entrevistas online na TV. Iglesias causa arrepios 

às mais tradicionais elites espanholas, recusando a gravata e o paletó mesmo 

agora como deputado no Parlamento. 

Podemos apresenta um programa de mudanças que não se rende às 

imposições de qualquer ajuste fiscal em nome de políticas públicas de inclusão 

e de compromissos populares históricos, tanto que propõe textualmente a 

reestruturação da dívida pública (originalmente, advogava o calote). Sinaliza 

claro enfrentamento à ortodoxia econômica e aos ditames que emanam do 

Banco Central Europeu. Tem uma plataforma de “democracia econômica” que 

prevê um plano nacional de transição energética, mudança do correspondente 

marco regulatório e auditoria no sistema de infraestrutura de energia. Adota a 

diversificação industrial como alternativa e aposta em um pacto pela Ciência e 

pela Inovação. Também defende a implantação de um imposto sobre grandes 

fortunas. No plano social, prevê acesso universal ao sistema de saúde e 

aumento do seu orçamento, regime único de seguridade social, revogação da 

reforma trabalhista empreendida pelos populares que suprimiu garantias dos 

trabalhadores, direito à moradia e despenalização dos que tomam posse de 

casas vazias e abandonadas, aumento do investimento em educação, enfim um 

firme combate à pobreza e a ampliação da geração de emprego e renda por 

meio da elevação do gasto público em projetos de infraestrutura e em políticas 

sociais – caminho diametralmente oposto ao trilhado pelo PP desde 2011, de 

desmantelamento do Estado do bem-estar.  

Como se vê, um programa tipicamente socialdemocrata para os padrões 

europeus e que, ademais, já foi suavizado em sua curta trajetória. Essa 

caracterização de seu conteúdo programático, contudo, não significa que 

Podemos possa ser rotulado ideologicamente como um partido socialdemocrata. 

Qualquer redução simplória tende à superficialidade e interpretá-lo política e 
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sociologicamente em profundidade ainda é um trabalho que está por ser feito, 

mas há pistas importantes que sugerem a originalidade desse fenômeno. 

Em primeiro lugar, trata-se de uma instituição que não se filia a nenhuma 

doutrina socialista, embora se assuma como herdeiro da tradição de lutas da 

esquerda. Seu programa abarca múltiplas políticas públicas que aprofundam e 

universalizam os direitos de cidadania e advoga mudanças institucionais, 

incluindo reformas constitucionais. Assume-se como representante dos que não 

têm voz e é intransigente na defesa ética da justiça e da igualdade, daí realçar 

sua condição de representante da esquerda. Como ser socialista nessas 

paragens significa confundir-se ou filiar-se à tradição socialdemocrata, esta 

associação é categoricamente evitada. Em segundo lugar, diferente da maioria 

dos partidos socialdemocratas europeus mais tradicionais, Podemos não 

mantém fortes laços orgânicos com o movimento operário e as organizações 

sindicais, o que pode ser explicado pelos vínculos históricos desse segmento 

com socialistas, comunistas a anarquistas na Espanha. Ademais, nas 

sociedades contemporâneas, pós-industriais, o peso sociopolítico desses 

segmentos e sua capacidade de persuasão ideológica são crescentemente 

declinantes. Em terceiro lugar, e de certa forma relacionado ao item anterior, o 

partido é assumidamente tributário do 15-M (alusão à manifestação iniciada em 

15 de maio de 2011), do movimento dos Indignados que se iniciou 

espontaneamente com um grupo de acampados no coração da capital, a Puerta 

del Sol, e que congregou milhares de jovens, desempregados e cidadãos mais 

duramente atingidos pela crise econômica que abateu a Europa no final da última 

década. Essa origem nos movimentos sociais, contudo, sofreu uma mudança 

decisiva quando parte de sua liderança conduziu uma transição no ambiente de 

suas lutas, passando do terreno da sociedade civil para a sociedade política, 

vale dizer, assim se promoveu sua institucionalização ao tomar a decisão de 

fundar um partido político e disputar a condução do Estado. Tal opção não só 

revela ousadia, também é uma resposta a muitos segmentos políticos – à direita 

e à esquerda – que desafiavam o movimento a disputar eleições nos marcos da 

democracia representativa. 
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Por último, não se trata de uma frente no sentido clássico de expressar 

uma identificação demasiado difusa e de congregar diferentes organizações 

políticas com programas igualmente distintos, mas Podemos tem outra 

originalidade: adotou uma estratégia de aproximação com grupos politicamente 

próximos e emergentes em algumas comunidades autônomas, casos das 

“confluências regionais” com En Comú Podem (Cataluña) e En Marea (Galícia), 

o que lhe rendeu ótimos resultados eleitorais. Se até aqui essa política de 

associação a grupos regionais foi exitosa política e eleitoralmente, não é 

improvável que enfrente problemas no futuro próximo, como sugerem a 

anunciada disposição de En Comú Podem de formar um novo partido, a 

postulação da bancada andaluza de formar um grupo parlamentar próprio e as 

tensões com as direções das seções da Galícia e do País Vasco. 

 

 

 

Cartaz eletrônico apócrifo de denúncia das supostas ligações de Iglesias 

e  

de Podemos com o governo da Venezuela. 

Fonte: <https://www.google.es>. Acesso em 2/3/2016. 

 

 

 

Manifestação do Movimento 15-M, Puerta del Sol, Madri. 

Fonte: [espormadrid.es] <https://www.google.es>. Acesso em 3/3/2016. 

 

 

Portanto, Podemos se distingue pela identidade de esquerda, por um 

reformismo com tons mais radicalizados e pelo recorte geracional, pois não só é 
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um partido organizado e liderado por jovens como sua influência e votação se 

concentram nitidamente em redutos desse eleitorado. Nesse sentido, além das 

ideias propriamente politicas, o partido exprime seu perfil contestador também 

no plano da cultura e dos costumes. 

No item da unidade territorial, a posição de Podemos é a mais polêmica e 

ousada: propõe que as comunidades autônomas possam realizar referendos 

para decidir se permanecem ou se se separam do país – posição que, no 

passado recente, havia sido defendida timidamente por lideranças do PSOE. 

Embora argumentem que não são independentistas e que não defendem o 

fracionamento da Espanha, seus líderes sustentam que não há melhor método 

para desbloquear o debate e resolver o dilema que não seja o respeito ao 

princípio da autodeterminação e a manifestação direta dos interessados. 

Advogam a tese de um país plurinacional, incluindo uma reforma constitucional 

para redefinir as competências e repactuar a distribuição de recursos dos 

diferentes níveis de governo, em especial das comunidades autônomas. 

Embora não se tenha explicitado, a hipótese do referendo remete 

inevitavelmente à adoção de algum formato federativo, de modo a repactuar o 

país internamente com um sistema de freios e contrapesos mais equilibrado 

entre os diferentes níveis de governo. Tal mudança institucional recolocaria na 

agenda outro câmbio ainda mais sensível, a saber, reintrodução do indigesto 

debate sobre adoção do sistema republicano.77 Como se vê, a cada vez que se 

puxa o fio do novelo (re)aparecem novos e complicados nós. Desembaraçá-los 

requer uma complexa engenharia política e um elevado grau de consenso que, 

por ora, não são tangíveis. 

                                            
77 Não seria ocioso recordar que os pioneiros do federalismo moderno conceberam este modelo 

para a República. Para confirmar essa indissociabilidade, bastaria rememorar a genial metáfora 

de síntese cunhada por James Madison: “remédios republicanos para males republicanos”. 
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O tema da unidade nacional é dos mais sensíveis, verdadeiramente 

arrepiador. Ensina a geopolítica que perder território é o mesmo que desperdiçar 

poder, ainda mais pelo efeito cascata que lhe é subjacente, ou seja, a uma 

eventual separação da Cataluña poderiam se seguir processos separatistas em 

outras comunidades históricas: País Vasco (Euskadi) e Galícia. Se é verdade 

que o referendo tem a virtude potencial de desinterditar o debate conduzindo a 

uma obrigatória renegociação entre os litigantes, há, contudo, outro obstáculo 

institucional nada vulgar: a constituição democrática “se fundamenta na 

indissolúvel unidade da Nação espanhola, pátria comum e indivisível de todos 

os espanhóis, e reconhece e garante o direito à autonomia das nacionalidades 

e regiões que a integram e a solidariedade entre todas elas” (Art. 2, sem 

destaques no original). Mesmo que se admita que não se trata de cláusula pétrea 

e que, portanto, seja passível de reforma, a constituição impõe os mecanismos 

correspondentes: é prerrogativa exclusiva do Rei convocar qualquer referendo 

(Art. 62); o Estado tem competência privativa para autorizar “convocatória de 

consultas populares por via de referendo” (Art. 149); é vedada a federação de 

Comunidades Autônomas (Art. 145); reformas constitucionais exigem maioria 

qualificada de 3/5 nas duas casas legislativas (Senado e Congreso de los 

Diputados) ou, em um segundo caso, maioria absoluta na primeira e 2/3 na 

segunda; num caso e no outro, o apoio entre os deputados é grandioso, 

respectivamente 210 e 234 votos. 

Nessas condições, as possibilidades jurídicas, institucionais e mesmo 

políticas de o referendo na Cataluña se realizar proximamente são próximas de 

zero. Primeiro: porque há os notáveis empecilhos constitucionais assinalados. 

Segundo: porque as bancadas de PP, PSOE e Ciudadanos (partidos que se 

opõem radicalmente à proposta do referendo) juntas somam 253 votos, pouco 

mais de 72% do Congreso de los Diputados, o que lhes confere notável poder 

de veto à tramitação da proposta. Terceiro: porque a sociedade espanhola está 

indecisa sobre como lidar com esse tema espinhoso. Conclusão elementar: ou 

as elites políticas se entregam de corpo e alma a um esforço de negociação para 
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produzir um consenso substantivo e procedimental ou não haverá solução 

duradoura dotada de um mínimo de legitimidade. 

Outra assombração majestosa: no imaginário do país, face à memória da 

experiência da Segunda República, falar deste sistema político remete ao trauma 

da guerra civil. Nesse sentido, a figura da Coroa como espécie de poder 

moderador encarregado de preservar a unidade e a estabilidade do país 

contrasta com os princípios tradicionais de império da lei, governo dos homens 

e igualdade de direitos que distinguem a tradição republicana. A consequência 

é que a República se revela autêntico tabu na agenda pública. Ainda mais 

complicado é o fato de que contemporaneamente a República está bastante 

associada ao separatismo catalão, o que só reforça a interdição do debate sobre 

a adoção desse sistema de governo. 

Voltando ao programa de Podemos, no debate sobre a corrupção o 

partido assumiu posição crítica semelhante aos opositores do PP, propondo 

iniciativas como a criação de um portal anticorrupção, auditorias, reforma do 

sistema de imposto de renda, fim do segredo bancário em paraísos fiscais, além 

de outras mais específicas e de uma retórica regeneradora dos costumes 

políticos. Como é um partido ainda sem passagem pelo governo, goza de largo 

prestígio na opinião pública como um agrupamento não contaminado pelas 

práticas de corrupção. 

Apesar disso, Podemos sofre toda sorte de objeções e críticas tanto por 

seus gestos simbólicos quanto por sua trajetória. No primeiro caso, um exemplo 

ilustrativo: no dia da posse no Parlamento, a deputada Carolina Bescansa levou 

seu bebê de seis meses à cerimônia e foi duramente censurada pelas vozes 

tradicionalistas, que advertiam haver uma creche disponível. No segundo caso, 

repete-se exaustivamente que Podemos teria sido financiado indiretamente 

pelos governos da Venezuela, Ecuador e Irã através de uma fundação ligada ao 

partido. A Fazenda espanhola abriu investigação para apurar suposta fraude 

fiscal, sem que nenhuma evidência da acusação fosse provada, tanto que a 
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denúncia foi arquivada no conturbado mês de fevereiro. No mais, não é incomum 

que se publiquem vídeos ou se façam debates midiáticos com menções a 

depoimentos e discursos dos líderes de Podemos de tempos passados, nos 

quais se realçam o “radicalismo” e o “bolchevismo” dessa ameaça. Como era de 

se esperar, os alvos preferenciais são o próprio Iglesias e seu “número 2”, Íñigo 

Errejón, outro jovem cientista político com fisionomia de adolescente. Nas ruas 

não é raro que cartazes eleitorais com a foto de Iglesias tenham pichações de 

“assassino” e “terrorista”. 

A síntese dessa repugnância a Podemos foi explicitada por Federico 

Jiménez Losantos, jornalista e locutor de rádio e televisão, que declarou que o 

único político que lhe despertava ódio de classe era Iglesias. Impossível esperar 

maior demonstração de “transparência” da direita espanhola. 

A mudança em curso na Espanha não é apenas política em sentido estrito, 

de rejeição ao programa que Podemos representa, ela é também cultural e 

ideológica. Os citados exemplos da cabalgata de reyes, dos bonequeiros presos 

sem fiança ou da remoção dos monumentos franquistas – nenhum deles 

diretamente associados ao partido, embora este apoie e participe do governo 

madrilenho de Carmena e de Ahora Madrid – indicam uma profunda reação dos 

segmentos mais conservadores do país não só a políticas públicas de governos 

progressistas, mas a valores e a padrões éticos associados à esquerda. Está 

escancarada, portanto, uma crucial disputa hegemônica cujos resultados serão 

decisivos para o futuro do país. Para além das escolhas políticas que cada 

partido representa, estão em pauta itens nada triviais como tolerância, valoração 

dos direitos humanos, alternância no poder, fazer de uma monarquia 

constitucional um Estado laico. Enfim, um processo nem sempre silencioso de 

republicanização da vida pública que tensiona a sociedade e esbarra 

sistematicamente em obstáculos poderosos instalados no sistema político, na 

mídia e em outras tantas instituições com larga influência ideológica na formação 

da opinião pública espanhola. 
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Acampamento do Movimento 15-M, Puerta del Sol, Madri. 

Fonte: [movimiento15m.org]  <https://www.google.es>. Acesso em 

3/3/2016. 

 

 

 

Manifestação do Movimento 15-M, Madri. 

Fonte: [eldiario.es] <https://www.google.es>. Acesso em 3/3/2016. 

 

 

A propósito dessas tensões, dados oficiais do Ministério do Interior 

revelam que os crimes de ódio cresceram 13% no último ano: discriminação de 

gênero e ideologia, racismo e xenofobia lideram o ranking da intolerância. Quase 

¼ desses delitos (23,3%) foram motivados por juízos ideológicos, identificados 

de forma abrangente como intolerância a ideias fundamentais compartilhadas 

por determinados segmentos sociais em matérias de natureza política, moral, 

comportamental ou cultural. 

A essa pelea se soma a gravidade do cenário socioeconômico. Embora 

os dados e projeções da União Europeia sejam moderadamente otimistas com 

a Espanha, com um crescimento do PIB de 3,2% no último ano e uma 

perspectiva de 2,7% para 2016 (todos esses índices superiores ao desempenho 

de Alemanha, Inglaterra e França), a situação está longe de ser animadora. Além 

de ter o segundo maior desemprego da UE – os dados variam conforme a fonte, 

mas não é inferior a 20,8% da população economicamente ativa, chegando a 
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46% entre jovens com idade inferior a 25 anos –, o país carece de investimentos 

externos, tem uma economia ainda pouco desenvolvida em alguns setores 

estratégicos, precisa se submeter à rigidez fiscal imposta pela União Europeia e, 

ainda mais grave, apresenta um quadro brutal de desigualdade que se agravou 

fortemente com as medidas de encolhimento da proteção social e de diminuição 

do Estado de bem-estar promovidas sem hesitação pelo governo de Mariano 

Rajoy. 

Nas grandes cidades, Madri à frente, não se passa por um só quarteirão 

ou em um ônibus ou vagão de metrô sem que se depare com pedintes, 

ambulantes e trabalhadores informais cuja marca comum é a vulnerabilidade 

social. Pobreza e desamparo para os quais não se vê solução no curto prazo 

porque a Espanha não tem um sistema de proteção social dos mais avançados 

na Europa (comparativamente à França, Alemanha ou aos países nórdicos). 

Exemplo objetivo: face à precariedade que caracteriza boa parte dos contratos 

de trabalho, mais da metade dos desempregados do país não dispõe de nenhum 

tipo de guarida como seguro-desemprego. Ademais, o país não só não está 

imune como também é atingido pela explosiva agenda dos refugiados e 

imigrantes ilegais, assunto sobre o qual o Alto Comissariado das Nações Unidas 

para os Refugiados contabilizou mais de 100.000 pessoas nessas condições 

que, apenas através do Mediterrâneo, chegaram à Europa desde o início de 

2015. 

O drama social pode ser sintetizado por cenas nada insólitas levadas à 

mídia pela TeleMadrid: ciganos de origem romena montam à noite e desmontam 

de madrugada suas barracas precárias à beira do farol de Moncloa, uma torre 

esteticamente arrojada situada em elegante zona turística da capital. Ali repetem 

a mesma rotina diariamente há tempos e pernoitam a menos de dois quilômetros 

do Palácio La Moncloa, sede do governo espanhol. Mas não podem permanecer 

durante o dia porque as autoridades proíbem os que não têm teto nem proteção 

de exibir sua condição de vulnerabilidade social, no entanto, quando a luz natural 

se vai e a noite se aproxima, a estética urbana não é contaminada porque os 
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deserdados pouco são vistos. Consta que à noite todos os gatos são pardos. No 

caso, homens e mulheres que formam o povo, e que, na descrição inspirada de 

Eça de Queiroz, “vivem sem o sol e as doçuras consoladoras da natureza, 

respirando mal, comendo pouco, sempre na véspera da morte, rotos, sujos, 

curvados”. Se em outros tempos seriam “classes perigosas” a atemorizar a paz 

social e a vida urbana, na gramática hegemônica contemporânea não 

representariam mais do que um risco ao déficit público, apenas uma ameaça ao 

equilíbrio fiscal. Na acepção do sociólogo francês Robert Castel, “inúteis para o 

mundo”. 

 

 

Acampamento de imigrantes sem-teto ao lado do farol de Moncloa, Madri. 

Fonte: <http://www.telemadrid.es/content/tiendas-de-camapana-junto-al-faro-de-moncloa>. Acesso em 2/3/2016. 

 

Os dilemas para formar governo 

 

Nesse quadro de imensas mazelas sociais, penosa instabilidade e 

indefinição política, coube ao rei Felipe VI, chefe de Estado conforme reza a 

constituição, conduzir conversações e consultas junto aos líderes dos partidos 

para aferir as possibilidades de formação de governo. O primeiro a ser ouvido foi 
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Mariano Rajoy (PP), “presidente de gobierno en funciones”, que, depois de cinco 

semanas, anunciou publicamente a impossibilidade de liderar uma coalizão 

majoritária. Na sequencia, o rei incumbiu Pedro Sánchez (PSOE) de tentá-lo, e 

assim abriu-se uma nova etapa repleta de pontos de interrogação. 

Rajoy não logrou êxito por uma razão que ainda não foi suficientemente 

explorada, por estranho que possa parecer: o total isolamento do PP. Nem 

mesmo Ciudadanos aceitou compor seu governo, pois no cálculo de seus 

dirigentes seria um autêntico suicídio político em razão de sua bandeira em prol 

da regeneração. Diz Albert Rivera que quem não saneou a própria casa não tem 

autoridade moral para sanear o país. Rajoy insiste que venceu as eleições e tem 

o direito de governar. Repete exaustivamente uma meia-verdade para contar 

uma mentira. É fato que o PP foi o partido mais votado, assim como não é menos 

verdadeiro que não é capaz de liderar uma aliança majoritária porque não tem 

nenhum outro interlocutor no Parlamento para construir um governo de coalizão: 

afora a proximidade ideológica com Ciudadanos, não tem diálogo com qualquer 

outro grupo parlamentar. Nessa democracia parlamentar, primeiro são eleitos os 

representantes populares (diretamente) e depois escolhido (indiretamente) o 

governo – primeiro-ministro ou “presidente de governo”, no caso espanhol. Rajoy 

e o PP não têm maioria nem podem consegui-la porque não têm interlocutores 

e muito menos parceiros. 

Bola com o PSOE. Estraçalhado pelo seu pior resultado depois da 

transição democrática, agastado pelas denúncias de corrupção e dividido 

internamente pelas diferenças ideológicas, pelo poder de que ainda desfrutam 

seus barones (chefes políticos regionais de comunidades autônomas e 

províncias) e a velha guarda socialista, o partido viu cair do céu um prêmio que 

não fez por merecer. Mas Sánchez está obstinado pelo desafio, embora fazê-lo 

pareça esforço de Sísifo. 

Tão logo Sánchez foi anunciado como “presidenciável”, Podemos e 

Ciudadanos ratificaram o que antes já haviam declarado: não podem e não 
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aceitariam pertencer a um mesmo governo, como pretende Sánchez, então que 

ele e o PSOE fizessem a sua escolha entre um ou outro. Podemos e Ciudadanos 

se reconhecem como água e azeite, pertencem a espectros ideológicos 

diferentes, são programaticamente distantes. Mas Sánchez insistiu: dialogaria 

com todas as forças políticas (exceto o PP e os partidos independentistas da 

Cataluña) e pediu uma negociação sem vetos que destacasse o que todos 

tinham em comum, ignorando circunstancialmente as (muitas) diferenças que os 

separam. 

Ao PSOE interessa um governo de coalizão com ambos porque lhe 

caberia arbitrar os conflitos, mantendo-se como centro político que neutralizaria 

Podemos (à esquerda) e Ciudadanos (à direita), impondo seu próprio programa. 

Se isso não fosse suficiente, bastaria a aritmética: juntos, PSOE, Podemos e 

Ciudadanos somam 199 votos e teriam um governo de coalizão com sólida 

maioria no Parlamento. 

Ciudadanos não só recusou a oferta de coalizão com Podemos como 

defendeu publicamente a inclusão do PP na negociação. Não aceitou o namoro 

solitário com o partido de Rajoy, mas, sob o comando de Sánchez, insiste que 

esta seria a melhor fórmula para obter governabilidade, incluindo o desafio de 

obter maioria parlamentar qualificada (3/5 dos votos) para alterar a constituição. 

Ideologicamente, esta não seria uma composição estranha face ao percurso 

mais centrista e menos reformador assumido pelo PSOE, mas esbarra nas 

conveniências e cálculos políticos. Rajoy já anunciou reiteradas vezes que seu 

partido votará contra qualquer proposição de governo da qual ele próprio não a 

lidere. E Sánchez reiterou que seu objetivo primeiro é um governo sem o PP. A 

julgar pela trajetória recente dos dois partidos e por seus programas, vale insistir, 

um governo com PP e PSOE não seria impossível, pelo contrário, mas se 

Sánchez avalizasse tal possibilidade decretaria o infortúnio político de seu 

partido, pois o espectro de esquerda e centro-esquerda tenderia a se inclinar 

automaticamente para Podemos. A propósito, algumas pesquisas especulativas 

sobre possíveis novas eleições admitem essa tendência, com Podemos 
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alcançando ou ultrapassando o PSOE, hipótese que lhe permitiria disputar o 

posto de segundo partido mais votado do país. 

A situação do PSOE é das mais difíceis, qualquer opção que faça (à direita 

ou à esquerda) implica enormes custos políticos. Desde a renúncia ao marxismo 

como ideologia partidária e a adesão às teses socialdemocratas europeias, no 

congresso extraordinário de 1979, o partido trilhou um caminho de consolidação 

que lhe direcionou progressivamente a uma posição de centro-esquerda no 

espectro ideológico. Tal trajetória é explicada teoricamente pelo cientista político 

italiano Angelo Panebianco: o processo de institucionalização e a superação do 

modelo originário conduzem os partidos a um tipo de estabilização que se traduz 

precisamente no abandono do timbre político mais ideologizado e na 

acomodação ao ambiente do establishment, uma vez que a manutenção da 

instituição se torna um valor per se. No plano programático, essa guinada 

produziu uma aproximação com o PP ao longo do tempo e, politicamente, foi 

afastando o PSOE do eleitorado situado mais à esquerda. A propósito, não 

obstante a rivalidade política doméstica, chama atenção o fato de que populares 

e socialistas têm votado sistematicamente nas mesmas posições no Parlamento 

europeu.78 Assim, no cenário atual o interlocutor ideológica e politicamente mais 

próximo dos socialistas seria Ciudadanos. Mas essa possível aliança enfrenta 

dois problemas: o primeiro é meramente aritmético, pois a soma de votos entre 

esses partidos (130) é insuficiente para formar e sustentar um governo; o 

segundo é que, por definição, alianças entre partidos ideologicamente próximos 

têm baixa capacidade de ampliação social e política justamente pela limitação 

                                            
78 Dois exemplos emblemáticos dessa proximidade que resultou em votos iguais de populares e 

socialistas no Parlamento europeu: aprovação do TTIP (Acordo de livre comércio entre UE e 

Estados Unidos), o qual implica rebaixamento dos dispositivos de proteção ambiental, diminuição 

de direitos trabalhistas, liberalização e desregulamentação do mercado financeiro, dentre outras 

medidas; e aceitação dos termos do acordo de permanência da Inglaterra na UE imposto pelo 

primeiro-ministro David Cameron, cuja principal exigência foi a diminuição de direitos trabalhistas 

para estrangeiros. 
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de seu espectro, vale dizer, não agregam além do que já representam porque 

são próximos e similares. 

Outra possibilidade para Sánchez e o PSOE seria aceitar a proposta de 

uma coalizão com Podemos e Yzquierda Unida. Voltemos à aritmética: neste 

caso, seria uma coalizão com 161 votos, já contabilizada a adesão da 

representação valenciana (Compromís). Juntos, PP e Ciudadanos têm 163 votos 

para vetar esse hipotético governo. Mais ainda: Sánchez teria que combinar com 

os russos, melhor dizendo, com vascos e catalães, para contar com os (seis) 

votos dos primeiros e que os segundos se abstivessem. Com os votos dos 

nacionalistas vascos do PNV e outro da bancada das Canárias, a coalizão de 

centro-esquerda liderada pelo PSOE poderia chegar a 168. O custo político de 

uma negociação com os independentistas catalães seria altíssimo, razão pela 

qual a Sánchez interessa decisivamente que Podemos e Ciudadanos 

abandonem seus vetos e aceitem formar um governo nomeado como 

“progressista e reformista”, como sugere o documento lançado pelo PSOE em 8 

de fevereiro. 

Em uma democracia parlamentar, na qual vigora um sistema 

pluripartidário, a negociação é um imperativo. Sem isso não há governo, 

tampouco governabilidade. Os espanhóis estão às voltas com essa inovação 

que altera profundamente o modelo anterior em que um partido dominante 

ganhava as eleições e governava sem sobressaltos. O cenário mudou porque a 

sociedade também mudou e está dividida. A propósito, coalizões têm se revelado 

uma necessidade política tanto no parlamentarismo como em sistemas 

presidencialistas, em que pese o Executivo também exercer forte controle da 

agenda legislativa. 

A “solução” derradeira, prevista constitucionalmente caso não se forme 

um governo, seria convocar novas eleições. Tal hipótese apavora a (quase) 

todos: ao PP porque, embora provavelmente se mantenha como o partido mais 

votado, as chances de ampliar sua votação são remotas em razão dos desgastes 
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que vem sofrendo por causa da fragilidade econômica, das mazelas sociais e 

das sucessivas denúncias de corrupção; a Ciudadanos porque, em um cenário 

de polarização, não se poderia descartar a tendência de parte de seu eleitorado 

migrar tanto à direita quanto ao centro como espécie de “voto útil”; ao PSOE 

porque sua trajetória eleitoral é claramente declinante, situação agravada no 

cenário de um insucesso na tentativa de formar governo. 

A posição do PSOE é ainda mais complicada e imprevisível em razão de 

suas disputas internas. Caso se concretize a convocação de novas eleições 

parlamentares, não se descarta inclusive a possibilidade de que Sánchez sequer 

seja o candidato e não permaneça no comando do partido: são fortes os rumores 

de que Susana Díaz, presidenta da Junta de Andalucía, lançaria sua candidatura 

à secretaria geral do partido e à presidência de governo. A inclinação política de 

Díaz pode ser aferida por pronunciamento interno deliberadamente vazado à 

imprensa, no qual disse categoricamente que “un gobierno de coalición con 

Podemos no lo veo”. 

A Podemos, contudo, novas eleições parlamentares abririam a inédita 

possibilidade de disputar o privilegiado lugar de segunda força política com 

representação no Parlamento e de primeira do campo de esquerda, a quem 

caberia, no provável cenário de um segundo insucesso do PP, o desafio de tentar 

liderar uma nova coalizão de governo à esquerda. Nesse caso hipotético, sob o 

fogo cerrado da direita, não seria inverossímil que tal possibilidade tivesse sua 

viabilidade decidida justamente pelo PSOE, que teria que optar entre uma 

aproximação com Podemos ou outra aliança, à direita, com PP e Ciudadanos. A 

primeira possibilidade causa calafrios às elites espanholas, e não se deve 

descartar um amplo movimento de rearticulação do campo conservador. 

A hipótese de novas eleições é uma emenda que pode sair pior que o 

soneto, e aparentemente nenhum dos atores políticos relevantes aposta nesse 

caminho, pois sabem da imprevisibilidade que caracteriza qualquer pleito e 

temem que o eleitorado possa punir os partidos identificados como obstáculos a 
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acordos de governabilidade. Eleição é mesmo uma caixinha de surpresas, muito 

embora as sondagens disponíveis sugiram uma razoável estabilização no 

comportamento do eleitorado. 

 

Crônica de um impasse anunciado 

 

O leitor que suportou a narrativa até aqui deve ter percebido que os 

tempos verbais alusivos aos dilemas políticos foram usados predominantemente 

no presente, vale dizer, o texto foi originalmente redigido em meio ao desenrolar 

dos acontecimentos que se seguiram às eleições de dezembro de 2015 e assim 

foi mantido na tentativa de captar e reproduzir a atmosfera política com mais 

fidelidade. A partir deste ponto, os episódios serão narrados de maneira diversa 

em razão das negociações no período seguinte e das decisões cruciais tomadas 

na primeira semana de março. 

Desde que Pedro Sánchez recebeu do chefe de Estado o encargo de 

tentar formar governo, objetivamente apenas duas hipóteses de coalizão se 

desenharam. Na primeira, o PSOE lograria êxito na proeza de agregar Podemos 

e Ciudadanos em um mesmo pacto político. Na segunda, optaria por uma aliança 

à esquerda com Podemos, Compromís e Izquierda Unida.79 Natimorta, a primeira 

previsivelmente não prosperou porque nenhum dos interlocutores assentiu, 

enquanto a segunda se revelou uma quimera. Na prática, Sánchez rejeitou 

ambos os caminhos e optou por um percurso alternativo condenado ao fracasso 

                                            
79 Sánchez até insinuou essa possibilidade logo após as eleições, quando fez uma visita 

simbólica a Portugal ainda em dezembro. No vizinho país ibérico as eleições de 2015 produziram 

cenário semelhante: a coalizão de direita “Portugal À Frente”, liderada pelo Partido Social 

Democrata e pelo Partido Popular, foi a mais votada, no entanto, não logrou êxito em formar 

maioria parlamentar, resultando daí um governo de centro-esquerda integrado por socialistas, 

Bloco de Esquerda e comunistas. Tal viagem, porém, não foi além da publicidade. 
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e consumado nos primeiros dias de março, quando o Congreso de los Diputados 

rejeitou sua investidura em duas ocasiões. 

O candidato socialista cumpriu um longo périplo de conversações 

protocolares com todos os grupos parlamentares. Além desses diálogos 

bilaterais, por iniciativa da Yzquierda Unida, foi constituído um grupo 

quadripartite também integrado por Podemos e Compromís em um momento 

crítico no qual se vislumbrava o completo malogro das negociações. Exatamente 

no dia em que os negociadores das quatro forças finalmente se juntaram e 

trabalharam noite adentro, Sánchez e Albert Rivera se reuniram reservadamente 

no mesmo prédio do Parlamento para selaram o acordo em torno de um projeto 

político distinto.80 A essa altura pouco importavam as qualificações de “nova 

geração do Partido Popular” e de “nova direita” que Sánchez havia atribuído a 

Ciudadanos durante a campanha eleitoral, em alusão à juventude de sua 

liderança e à identidade ideológica do, agora, seu sócio principal. 

Anunciado publicamente sob os holofotes no dia seguinte, 24 de fevereiro, 

e qualificado por Sánchez como “histórico”, o pacto da centro-esquerda com a 

centro-direita sintetizou o resultado axiomático dos jogos de soma zero: um 

contrato de centro que propõe a substituição das diputaciones provinciais, 

manutenção da carga tributária, veto categórico a referendos de 

autodeterminação, negociação para elevação do teto da dívida pública etc. Ato 

contínuo, Podemos, Compromís e Izquierda Unida suspenderam as 

negociações com o PSOE. Na outra ponta, o PP reiterou que votaria 

contrariamente a essa proposta, em que pesem os pedidos públicos de 

Ciudadanos para que se somasse ao “Acuerdo para un gobierno reformista y de 

progresso” – postulação tão ingênua quanto improvável e mesmo impraticável 

precisamente porque o alvo da crítica era o governo de turno. 

                                            
80 Disponível em: <http://www.psoe.es/media-content/2016/02/acuerdo-gobierno-reformista-y-

de-progreso-2016.pdf>. 
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Para tentar conquistar a adesão de Podemos, Compromís e Izquierda 

Unida, o PSOE argumentou reiteradamente que esta iniciativa seria um 

desbloqueio do impasse político, um não ao PP e ao governo de Mariano Rajoy. 

A resposta das esquerdas foi categórica: “más de lo mismo”, não se emite um 

cheque em branco e não se pode substituir um projeto político com um programa 

que não só não promove mudanças substantivas como tem caráter de 

continuidade, em aberta alusão à aliança com Ciudadanos. 

E assim chegamos às horas decisivas em que os deputados votariam a 

investidura de Pedro Sánchez. Por exigência constitucional, a primeira votação 

requeria maioria absoluta (176 votos). Depois de uma liturgia retórica agressiva 

e repleta de acusações, provocações e ironias na qual o candidato apresenta 

seu programa, os demais líderes partidários fazem arguições, há réplicas e 

tréplicas, no dia 2 de março fez-se enfim a votação aberta.81 Sánchez teve exatos 

130 votos, a soma estrita das bancadas de PSOE e Ciudadanos, 219 contrários 

e 1 abstenção. A segunda votação ocorreu dois dias depois, na qual se exigia 

maioria simples, mas o resultado não foi alterado substantivamente: 131 votos 

favoráveis (com a adesão da Coalizão Canária), 219 contrários e nenhuma 

abstenção. 

Pedro Sánchez é provavelmente o dirigente socialista mais contestado na 

historia recente de seu partido, a despeito de ser o primeiro secretário geral eleito 

em votação direta pelos filiados e de sua conduta ter sido ratificada pela 

militância socialista através de uma consulta igualmente direta.82 Durante as 

                                            
81 A íntegra do pronunciamento do candidato, bem como as réplicas dos líderes partidários e 

tréplicas do postulante são acessíveis no sítio do Congreso de los Diputados. Disponível em: 

<http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/GenericPopUpAudiovisual?next_page=/w

c/audiovisualdetalledisponible?codSesion=4&codOrgano=400&fechaSesion=4/03/2016&mp4=

mp4&idLegislaturaElegida=11>. 

82 A consulta foi contestada em razão de seu caráter demasiado genérico. Na forma de referendo, 

os filiados respondiam afirmativa ou negativamente à seguinte questão: “El PSOE ha alcanzado 

y propuesto acuerdos con distintas fuerzas políticas para apoyar la investidura de Pedro Sánchez 

a la presidencia del Gobierno. ¿Respaldas estos acuerdos para conformar un gobierno 
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negociações políticas que antecederam a votação de sua investidura, havia 

qualificado de “históricos” o acordo com Ciudadanos e os termos de sua 

candidatura, mas verdadeiramente histórico foi seu desempenho à frente do 

PSOE: o pior resultado eleitoral do partido no período democrático; a mais baixa 

votação de um candidato à chefia de governo no Parlamento; a primeira 

reprovação a uma candidatura, em segundo sufrágio, desde a democratização.83 

Que fazer? Minutos antes do segundo escrutínio, analistas políticos 

resumiram o dilema em uma frase: sem PSOE não há governo do PP, assim 

como sem Podemos não há governo do PSOE. Tão simples quanto profético. E 

complicado. 

Logo após o malogro de seu candidato, o PSOE anunciou uma medida e 

fez vazar uma ameaça travestida de “aviso”. A ação: a partir de então todas as 

negociações seriam feitas em conjunto com os dirigentes de Ciudadanos, vale 

dizer, assumia-se, de um lado, o caráter frentista da aliança e, de outro, 

sinalizava a condição irrevogável dessa coalizão que assim passou a assumir 

status de bloco parlamentar. O ultimato: a manutenção da “intransigência” de 

Podemos poderia custar o rompimento de alianças similares em outros níveis de 

governo, retirando-se, por exemplo, o apoio a seus prefeitos e aliados, casos dos 

governos municipais de Madri, Barcelona, Zaragoza, La Coruña, Santiago, Ferrol 

e Cádiz. Nesse cenário, em contrapartida, vale lembrar que seis governantes de 

comunidades autônomas do PSOE foram eleitos com apoio de Podemos.  

                                            
progresista y reformista?”. No cômputo final, praticamente 79% dos votantes referendaram a 

posição da direção partidária. 

83 Desde a constituição democrática de 1978, o Parlamento votou e aprovou investiduras de 

presidente de governo (primeiro-ministro) em 11 ocasiões, cujos resultados se seguem em ordem 

cronológica com menção ao partido dominante: Adolfo Suárez (UCD/1979): 183 votos; Calvo-

Sotelo (UCD/1981): 186; Felipe González (PSOE/1982): 207; Felipe González (PSOE/1986): 

184; Felipe González (PSOE/1989): 167; Felipe González (PSOE/1993): 181; José María Aznar 

(PP/1996): 181; José María Aznar (PP/2000): 201; José Luiz Zapatero (PSOE/2004): 186; José 

Luiz Zapatero (PSOE/2008): 169; Mariano Rajoy (PP/2011): 187. 
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É difícil prever se tais ameaças serão levadas às ultimas consequências, 

o que certamente causaria uma reviravolta na estabilidade política dos governos 

de esquerda e centro-esquerda, mas é evidente que a hostilidade é indissociável 

da recusa do apoio à candidatura de Sánchez e às manifestações dos dirigentes 

de Podemos, sobretudo, de Pablo Iglesias. Ainda não foram digeridas pelos 

socialistas as duras críticas e acusações feitas na tribuna do Parlamento, 

particularmente ao ex-presidente Felipe González, marcado por ter “as mãos 

sujas de cal viva” em alusão ao seu presumido envolvimento com ações 

paramilitares.84 

Pedro Sánchez e a direção do PSOE têm respeitado estritamente a 

resolução partidária de recusa ao PP e ao seu governo, posição que se traduz 

em voto contrário à postulação de reeleição de Mariano Rajoy. Não admite 

sequer a abstenção em nenhuma circunstância. Da mesma forma, embora não 

exista uma resolução similar, foi abandonada a opção de uma aliança à 

esquerda. O paradoxo desta orientação é que, para liderar um governo, ela 

carece de um acordo e dos votos de Podemos. Por que, então, se celebrou o 

pacto com Ciudadanos e agora este é tratado como irrevogável? Sánchez e seu 

partido não dominam a aritmética? 161 (a soma do PSOE, Podemos, Compromís 

e YU) vale menos que 130 (a soma de PSOE com Ciudadanos)? 

Parece bastante evidente que o PSOE fez um duplo movimento: atacar a 

direita e simultaneamente evitar tornar-se refém da esquerda. Assim imagina 

diferenciar-se de ambos, promovendo um acordo no campo centrista. Operação 

de alto risco, para não dizer inviável, porque não só não assegura a ampliação 

do seu arco de alianças e interlocutores como porque depende do êxito das 

pressões sobre Podemos para que este mude sua posição. PP à direita e 

                                            
84 A insinuação se refere à ação dos Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), agrupamentos 

que levaram a cabo o terrorismo de Estado contra a ETA durante o primeiro governo de González 

na década de 1980. As investigações judiciais e jornalísticas do caso evidenciaram que a guerra 

suja fora financiada por meio de altos dirigentes do Ministério do Interior. Assim seriam 

caracterizados “crimes de Estado”, enfatizou Pablo Iglesias. 
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Podemos (e seus aliados) à esquerda são os atores mais previsíveis: ambos se 

limitam a um movimento em direção ao centro, e este centro é precisamente o 

PSOE. Ocorre que os socialistas têm recusado um passo à direita (compor com 

o PP ou abster-se) e aspiram uma adesão subordinada da esquerda, mas as 

evidências revelam que esta já recusou esse papel uma vez e assim anunciou 

que continuará fazendo. Em resumo: o centro não se move. E isso acontece 

porque parcelas importantes da sociedade (empresariado, elites políticas, boa 

parte dos estratos médios, segmentos da mídia etc.) sinalizaram um veto à 

coalizão com Podemos, recado prontamente acatado pela maioria da direção 

socialista sob as bênçãos de seus barones e da velha guarda. 

No final de seu pronunciamento durante os debates da primeira votação, 

Pablo Iglesias constrangeu Pedro Sánchez ao citar frase originalmente cunhada 

por seu homônimo fundador do PSOE: “merecer o ódio dos que envenenam o 

povo deverá ser, para nós, uma honra”. O que o outro Iglesias antecipava é que 

o antagonismo ideológico impõe um limite às composições políticas que também 

tem uma valoração ética. Visto da perspectiva da esquerda, esse enunciado soa 

moralmente como consolo, mas da ótica do centro se reveste de outro sentido, 

qual seja, acirra a luta de classes em uma direção que não só não lhe interessa 

como lhe é impróprio. Essa dialética remete a um ponto futuro em que os 

diferentes atores políticos terão que estabelecer as fronteiras de suas 

composições. No caso da esquerda, até onde ceder ao centro. E vice-versa. Em 

tradução livre, o futuro das esquerdas dependerá das escolhas e das relações 

bilaterais que estabelecerem PSOE e Podemos. Na hipótese de novas eleições, 

a consolidação da aliança PSOE-Ciudadanos pode sugerir que estes partidos se 

apresentem em coligação na expectativa de alcançarem uma posição de 

liderança privilegiada para futuras negociações. 

Mas o PSOE também promoveu uma inovação em sua ronda de 

conversações depois da derrota: por pressão de Ciudadanos, os socialistas 

incluíram o PP no rol de partidos a dialogar com vistas à formação de governo, 

advertindo, porém, que seu candidato dispunha de 131 votos, contra 123 dos 
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populares. Tanto pode aspirar uma improvável abstenção como intensifica a 

pressão para que Rajoy seja substituído no comando do PP.85 

O impasse político tem cronograma definido constitucionalmente: dois 

meses para novas tentativas de formação do novo governo, do contrário, se até 

2 de maio isso não acontecer, o Parlamento é dissolvido e novas eleições 

convocadas para 26 de junho. Nesse caso, para desbloquear as soluções 

institucionais, os desfechos dependerão dos eventuais deslocamentos do 

eleitorado. Impossível prever. É certo que a soberania repousa do povo, mas nas 

democracias que conhecemos os gabinetes abrigam as decisões mais 

importantes tomadas pelas elites políticas. Na longínqua década de 1930 a 

Espanha foi a esperança das esquerdas86, cujo projeto ecumênico de socialismo 

ainda não havia sido maculado pelas tragédias que o século XX não tardou a 

revelar. Quase quatro decênios depois, o Chile simbolizou a possibilidade de 

uma sociedade justa e inclusiva pela via eleitoral. Essas e outras experiências 

históricas não se confundem com a Espanha e o mundo contemporâneos, mas 

podem ensinar muito sobre as possibilidades de revigoramento de um 

pensamento que insiste em se distinguir normativa e historicamente pelo ideal 

de equidade, enfim tornar mais iguais os desiguais. Seja como for, a Espanha 

voltou a despertar expectativas em uma esquerda renovada e vocacionada para 

a transformação. Por isso mesmo, é uma ameaça que assombra a península 

ibérica. Quiçá, a Europa. 

Em situações extremas, nada melhor que invocar fantasmas para justificar 

o próprio fracasso. Por ora, prevalecem a incerteza e uma profunda angústia 

                                            
85 Tal hipótese foi finalmente tornada pública na semana seguinte à rejeição da candidatura 

socialista, com o agravante de que seus autores são dirigentes históricos do próprio PP: Alberto 

Garre, ex-presidente da comunidade de Murcia, e Jaime Ignacio del Burgo, ex-presidente do 

partido em Navarra. Para Garre [a substituição de Rajoy] “es un clamor en el PP, pero un clamor 

silencioso”. Para Del Burgo, o atual presidente “tiene derecho a salir de la Moncloa por la puerta 

grande y la cabeza muy alta”. 

86 O crédito por essa lembrança mais do que oportuna é de Renato Maluf. 
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quanto ao futuro de um país politicamente fragmentado, socialmente desigual e 

culturalmente diverso. 

Tierno Galván, jurista responsável pelo preâmbulo da constituição 

democrática de 1978, invocou a história que se reflete no Barroco para lembrar 

que os traços comuns dos espanhóis eram “o ressentimento e o ódio a si 

mesmos e que nosso próximo em princípio era sempre um inimigo se não nos 

pertencia”, em aberta analogia com o estado de natureza hobbesiano, no qual 

os aspectos distintivos são a guerra de todos contra todos e a ausência de 

ordem. Em texto contundente para El Mundo, o jornalista Raúl Del Pozo se 

reportou à reflexão de Galván para pensar os impasses atuais: desencantado, 

concluiu que, quando “parecia que a modernidade e a democracia haviam 

acabado com a autointoxicação psíquica do ódio, o ressentimento, a intolerância 

e a falta de razão seguem entre instituições, classes e partidos”. O objeto original 

de Del Pozo era a disputa interna entre os socialistas, mas é evidente que sua 

análise se generaliza e se estende ao universo sociopolítico espanhol 

contemporâneo. Nervos e ódios à flor da pele. 
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Daniel Golovaty CURSINO 

A esquerda democrática e o conflito 

israelense-palestino 

A capacidade de distinguir o matiz é o que diferencia a civilização da 

barbárie 

Oscar Wilde 

 

 

O conflito israelense-palestino tem ocupado um lugar 

central nas disputas ideológicas do Ocidente nas 

últimas décadas. Ao contrário do que muitos 

imaginavam, o fim da Guerra Fria não foi seguido por 

uma época de paz nas relações internacionais. Os 

atentados terroristas de 11 de Setembro de 2001 e a 

invasão do Iraque pelos EUA em 2003 ajudaram a 

reconstruir uma grande narrativa bélica em nível 

internacional, que tem sido reforçada pelo “inverno 

islamista” que se seguiu à chamada primavera 

árabe, iniciada em 2011. Para a direita neoconservadora, o discurso da “guerra 

de civilizações” ganhou estatuto de evidência. A civilização ocidental, na qual 

teriam triunfado o capitalismo e as democracias liberais, ver-se-ia assediada pelo 

fundamentalismo islâmico, um novo discurso totalitário capaz de arregimentar o 

ressentimento de Estados e sociedades fracassadas contra o afluente Ocidente 

democrático.  

É interessante notar que este discurso de guerra de civilizações também 
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é reivindicado pelos movimentos extremistas islâmicos, que apenas invertem-lhe 

os sinais. Para estes, toda a grande crise que atravessa as sociedades islâmicas 

seria explicada pelo fato de que estas e, sobretudo, as suas elites, teriam se 

deixado contaminar pela ideologia materialista e hedonista do capitalismo 

ocidental. Os mais caros valores que a história e a tradição teriam tecido nessas 

sociedades estariam corrompidos pela lógica das relações mercantis. A guerra, 

então, seria em primeiro lugar uma guerra cultural a ser travada contra o poder 

sedutor e corruptor do Ocidente capitalista. Só assim as sociedades 

muçulmanas poderiam recuperar suas glórias de um passado idealizado. A jihad 

seria seu método. E o Islã a solução. 

Além da “guerra de civilizações”, há uma segunda narrativa que alimenta 

e, de certa forma, hipostasia o conflito israelense-palestino como o conflito 

central de nossa época. Trata-se da tradicional narrativa antiimperialista de 

setores da esquerda marxista. É preciso deixar claro que não me refiro aqui ao 

conceito de imperialismo e sua suposta vigência no século XXI. Embora esse 

debate tenha sua importância, a narrativa antiimperialista a que me refiro se 

caracteriza justamente por transfigurar os poderes limitados e os interesses 

geopolíticos circunscritíveis das grandes potências capitalistas em verdadeiro 

princípio metafísico e globalizante que organiza o mundo e lhe confere coerência 

e inteligibilidade. Refiro-me aqui, portanto, a uma espécie de “visão de mundo” 

que subsume a crítica marxista da economia política e sua descrição da 

dominação impessoal do capital. É como se o capital deixasse de ser apreendido 

como “sujeito cego e automático” e passasse a encarnar no “Império” e em seu 

“gendarme” israelense, operação pela qual a complexidade da crítica marxista é 

deslocada por um binarismo primário e maniqueísta, não raro resvalando para o 

antiamericanismo e o antissemitismo. 

No Brasil, assim como na maioria dos países da periferia capitalista, o 

“antiimperialismo”, enquanto esquerdismo empobrecido, talvez seja ainda o 

maior responsável por um grande número de distorções históricas, equívocos 

conceituais e preconceitos ideológicos dominantes nos meios de esquerda 

quando o tema é Israel e a questão palestina. Para uma crítica consequente de 
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tais distorções, faz-se necessária, todavia, uma breve caracterização estrutural 

do conflito israelense-palestino. 

Em primeiro lugar, é preciso desfazer o que talvez seja a mãe de todas 

as distorções produzidas pelo antissionismo, tanto de esquerda quanto de 

direita, oriundo da mencionada “weltanschauung” antiimperialista, a saber: a 

assimilação, tanto conceitual quanto histórica, entre sionismo e colonialismo. 

Neste sentido, são sempre citadas pelos ideólogos antissionistas as famosas 

declarações de Theodor Herzl, pai fundador do sionismo político, sobre “uma 

terra sem povo para um povo sem terra” e sobre o Estado judeu como um 

baluarte da civilização na “barbárie Oriental”. É claro que Herzl era um homem 

de seu tempo, um burguês judeu-europeu que via no apoio das potências 

colonialistas europeias a única possibilidade de criação de um Estado judeu na 

Palestina, de modo que todas as suas gestões políticas junto às autoridades das 

potências coloniais da Europa organizaram-se nos termos e nas categorias do 

colonialismo da época. 

Entretanto, um estudo, mesmo que sumário, da biografia de Herzl e de 

seus propósitos e motivações revela claramente que o que movia o líder sionista 

não eram interesses de ganhos materiais com qualquer empresa colonialista, 

mas sim a busca da solução para a então chamada “questão judaica”. Com 

efeito, Herzl abraçou o sionismo somente após desenganar-se com as 

expectativas de sucesso de assimilação dos judeus pelas nações europeias. 

Depois de cobrir como jornalista de um diário vienense o famoso “affaire Dreyfus” 

na França, ele chegou à conclusão, pessoalmente dolorosa, de que o projeto 

dos judeus assimilacionistas, como ele próprio fora até então, estava condenado 

ao fracasso e que os judeus europeus, tanto pela fragilidade de suas posições 

na sociedade e economia europeias, quanto pelo lugar especial que ocupavam 

no imaginário ocidental, constituíam a parte mais vulnerável na grande guerra 

civil em que sucumbiriam as nações da Europa. O sionismo surgiu para Herzl 

como uma solução moderna, nacional, para o moderno antissemitismo, que não 

era mais nominalmente religioso, mas racial: um produto das contradições 

sociais e políticas que internamente dilaceravam os Estado-nações europeus e 
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que os inclinariam em direção à guerra. Em essência, portanto, era um 

movimento de libertação nacional de um povo singularmente disperso. O apoio 

da Inglaterra poderia desempenhar, contingencialmente, apenas o papel de um 

vetor.  

Além disso, mesmo que Herzl fosse um colonialista empedernido, esse 

fato, em si, nada provaria a respeito de uma suposta “essência colonialista” do 

sionismo. A adesão de uma parte importante dos judeus europeus, inicialmente 

minoritária, mas que historicamente foi ganhando importância e vigor, 

demonstrou que o projeto sionista nada tinha de artificial. Ele foi uma resposta 

que pareceu plausível a uma questão autêntica e pungente dos judeus da época; 

questão cuja dramaticidade a história se encarregaria de demonstrar ser 

impossível superestimar. Enquanto movimento nacional, progressivamente 

hegemonizado por uma esquerda militante e socialista, o sionismo foi capaz de 

reviver uma língua antiga e criar um povo novo: os judeus israelenses, com toda 

sua diversidade, cultura e instituições. É claro que – deveria ser desnecessário 

dizer – tanto o sionismo quanto o Estado de Israel não só podem como devem 

ser criticados. Mas ao reduzir todo o movimento de libertação e reinvenção de 

um povo a uma mera ideologia de dominação, o que certa esquerda faz com a 

palavra “sionismo” consiste numa deturpação e numa violência tão grandes 

quanto as que foram historicamente perpetradas pelo antissemitismo com a 

palavra “judeu”. Para os antissionistas, Israel passa a encarnar não o Estado 

soberano no qual um povo se vê e se sente representado, e através do qual 

exerce o seu direito de autodeterminação, mas uma “entidade artificial”, a 

plasmação mais pérfida do dinheiro e poder ocidentais. Nada menos do que o 

produto de uma conspiração imperialista para dominar os povos árabes. É neste 

contexto que a destruição de Israel e o assassinato em massa de sua população 

civil passam a ser, se não aprovados, ao menos aceitos como uma “opinião” 

legítima nos meios dessa esquerda dita “antiimperialista”, a qual, nessa questão, 

objetivamente, faz frente comum com a extrema-direita islamista.87 O óbvio 

                                            
87 E aqui não vai qualquer exagero. Veja-se a seguinte nota do PSTU por ocasião da última guerra entre 

Israel e Hizbollah: “As organizações da esquerda mundial devem responder claramente às seguintes 
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resultado político da mistificação antissionista é o fortalecimento da direita 

israelense, que joga com a confusão entre a luta palestina por liberdade e 

autodeterminação e a destruição de Israel. Uma confusão que essa direita pode 

ser acusada de promover, mas que não inventou.  

Contra isto, é preciso afirmar, em primeiro lugar, que o conflito entre 

israelenses e palestinos é o produto histórico do embate de dois movimentos 

nacionais pelo mesmo território. Trata-se, portanto, independentemente das 

sucessivas variações na correlação de forças entre os contendores, de um 

conflito estruturalmente simétrico entre duas poderosas narrativas igualmente 

legítimas. Estabelecer essa legitimidade histórica do sionismo e do Estado de 

Israel não tem nada a ver com a pretensão de justificar crimes e grandes 

injustiças que foram e continuam sendo perpetrados contra o povo palestino por 

este Estado. O que se trata aqui é de tornar claro que tanto a Nakba quanto a 

ocupação não foram o resultado inevitável de uma suposta “essência” 

colonialista, expansionista ou mesmo racista do sionismo, mas produtos 

circunstanciais de guerras e de disputas políticas internas a ambos os 

movimentos nacionais. 

Após a Guerra dos Seis Dias (1967) o conflito árabe-israelense 

aumentaria em complexidade. À sua estrutura simétrica, acima referida, viria 

somar-se uma camada claramente assimétrica: a ocupação israelense da 

Cisjordânia e Gaza colocaria territórios densamente povoados por árabes-

palestinos sob ocupação militar de Israel. Precisamente nessa camada 

assimétrica é que iria se alicerçar o giro discursivo empreendido a partir daí por 

todo o bloco alinhado a URSS na Guerra Fria. O sionismo definitivamente 

                                            
perguntas: estamos a favor de que a atual guerra se desenvolva até derrotar completamente o exército 

sionista e o Estado de Israel? Estamos a favor de que as ações contra a população do enclave colonial 

(grifo meu) israelense por parte do Hizbollah, do Hamas e da Jihad Islâmica aumentem e sejam cada vez 

mais efetivas? Estamos a favor, ou não, de exigir dos governos árabes, quaisquer que forem suas 

características, que intervenham nesta guerra para facilitar a derrota do Estado de Israel? Aqueles que 

responderem negativamente a estas questões deixaram de ser revolucionários para, nas palavras de Lênin, 

transformarem-se em meros pacifistas pequeno-burgueses”. <www.pstu.org.br/node/6315>. Tais posições 

verdadeiramente genocidas são repetidas ad nauseam em outros documentos desse partido, bem como em 

outras organizações extremistas de esquerda, sem que se observe, infelizmente, muitas condenações 

enfáticas por parte de organizações e partidos da esquerda democrática. 

http://www.pstu.org.br/node/6315
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deixava de ser entendido como um movimento de libertação nacional e o direito 

de autodeterminação israelense passava a ser deslocado, quando não 

simplesmente anulado, pelo discurso da “entidade sionista”, que não passaria de 

um “enclave artificial” imperialista no Oriente Médio. Todos os significantes 

clássicos do antissemtismo moderno: “superpoder”, “dominação mundial”, 

“conspiração”, “parasitismo”, “artificialidade”, “desenraizamento” “belicismo”, 

“racismo”, “controle da mídia”, etc., seriam deslocados para o significante 

“sionismo”, o qual passaria então a condensar em si uma nova versão, palatável 

a certa esquerda, da demonologia antissemita. Novamente, os judeus (ou uma 

parcela deles) eram desumanizados por um discurso que os reduzia a uma 

abstração,88 com o que se abria espaço, talvez pela primeira vez, para os 

movimentos comunistas do mundo inteiro reivindicarem a destruição de um país.  

O fim da Guerra Fria não abalaria fundamentalmente a ideologia 

antissionista. No Oriente Médio, como sabemos, o fundamentalismo islâmico 

vem progressivamente ocupando o vácuo de poder deixado pela falência das 

ditaduras nacionalistas árabes e renovando a antiga retórica antiimperialista, 

agora, como já vimos, traduzida nos termos de uma guerra de civilizações. No 

Ocidente, embora a esquerda antiimperialista tenha perdido o referencial 

positivo, mesmo que ilusório, de um movimento revolucionário internacional, a 

visão de mundo antiimperialista – calcada, como sempre foi, no ódio ao inimigo 

absoluto – não foi abandonada, mas se rearticulou no interior dos movimentos 

antiglobalização e no apoio acrítico a setores do extremismo islâmico, que 

passaram a figurar como uma vanguarda do “campo antiimperialista” – o 

nacionalismo árabe sendo substituído pelo “eixo da resistência”: Irã, Hezbollah 

e Hamás.  

Através deste último deslocamento, a causa palestina continuou a figurar 

como a questão maior, emblemática, dos movimentos “antissistêmcios” do 

                                            

88 Ver de Moishe Postone o sugestivo “Anti-semitismo e nacional-socialismo” em http://o-beco-

pt.blogspot.com.br/2012/03/moishe-postone_02.html. Do mesmo autor, agora sobre antissemitismo na 

esquerda, é imperdível a entrevista: http://o-beco-pt.blogspot.com.br/2012/03/moishe-postone_2733.html.  

http://o-beco-pt.blogspot.com.br/2012/03/moishe-postone_02.html
http://o-beco-pt.blogspot.com.br/2012/03/moishe-postone_02.html
http://o-beco-pt.blogspot.com.br/2012/03/moishe-postone_2733.html
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mundo todo. Como o leitor já deverá ter percebido, meu argumento aqui é que 

esta aparente universalidade da questão palestina – a qual, não há o que discutir, 

é uma questão legítima, grave e urgente – não se deve tanto à abominável 

ocupação imposta aos palestinos por Israel, mas ao fato de que essa ocupação 

em particular tornou possível a rearticulação, agora não mais apenas no 

Ocidente, de uma nova e abrangente narrativa maniqueísta e 

pseudoemancipatória. O antissionismo, enquanto condensa em si um mítico 

discurso antiestablishment, reviveu a antiga “questão judaica”, este fantasma 

persistente produzido pela “dialética do esclarecimento”. 

Mas o fantasma da modernização capitalista é bifronte. Como bem 

demostrado por Hanna Arendt, o moderno antissemitismo é o irmão gêmeo, o 

duplo internalizado, do racismo contra os povos de origem colonial. Esse 

preconceito contra o bárbaro “irracional e violento”, incapaz de compreender o 

apreço que somente os brancos ocidentais teriam pela dignidade e liberdade 

humanas, abandonou, em parte, o antigo apelo à biologia e se reconfigurou 

como luta cultural, vislumbrando no Islã militante o seu grande inimigo e no 

Estado de Israel (ironicamente “branqueado”) o seu maior campeão. A isto ainda 

vem se somar, sobretudo nos Estados Unidos, o apelo messiânico-escatológico 

do chamado “sionismo cristão”, um tipo de fundamentalismo difuso assente em 

mitológicos paralelismos entre a excepcionalidade americana (“destino 

manifesto”) e a judaica (“farol para os povos”) e que relê a hegemonia ocidental 

enquanto superioridade de um judeu-cristianismo idealizado. 

Por todo o acima dito, penso que a solução do conflito israelense-

palestino passa, inicialmente, pela desativação dos mecanismos ideológicos 

responsáveis pela inflação desse conflito – mecanismos estes que lhe conferem, 

em parte, uma dimensão de conflito vicário. Tal tarefa impõe a israelenses e 

palestinos, a judeus e árabes, que se dispam de suas fantasias ideológicas 

emprestadas, para que possam apreender, com sobriedade, aquilo que 

verdadeiramente os opõe entre si. Só assim poderão também vislumbrar aquilo 

que, eventualmente, poderia uni-los.  
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Em outras palavras, é preciso desativar a dimensão vicária do conflito e, 

ao mesmo tempo, procurar resolvê-lo em sua dimensão real, que é dupla. E por 

que dupla? Porque, como procurei ressaltar, além da dimensão simétrica de 

embate entre dois movimentos nacionais igualmente legítimos, este conflito é 

também, e simultaneamente, um conflito assimétrico que opõe um povo ocupado 

e que luta por sua liberdade a um Estado ocupante e opressor. O ponto a se 

atentar é que ambas essas dimensões (simétrica e assimétrica) não estão 

claramente separadas, mas, ao contrário, se confundem tanto subjetiva quanto 

objetivamente. Uma confusão que nada tem de neutra, atuando decisivamente 

no sentido da polarização ideológica e da perpetuação da guerra.  

Quando o Hamás lança foguetes sobre as principais cidades israelenses 

e organiza atentados terroristas dentro de Israel, ele é visto por grande número 

de palestinos como o único grupo que responde legitimamente à violência da 

ocupação israelense. Ele também é apoiado por palestinos que querem 

vingança e o triunfo da bandeira do Islã através da destruição de Israel e do 

“inimigo sionista”. Ambas as atitudes coexistem e nem sempre é possível separá-

las claramente.  

Quando Israel retalia, bombardeando alvos do Hamás em meio à 

população civil palestina, matando e ferindo grande número de civis, uma parte 

dos judeus israelenses apoia as ações do exército porque quer o resgate da 

“Terra de Israel completa” ou porque não consegue enxergar nos palestinos 

nada além do velho e terrível inimigo antissemita. Outra parte dos judeus 

israelenses, que em princípio estaria disposta a reconhecer os direitos nacionais 

palestinos com a criação de um Estado palestino ao lado de Israel e que gostaria 

de conviver com os vizinhos em paz, também apoia a tsahal89 por estar 

convencida de que não há outro modo de combater o terrorismo islâmico que 

objetiva a destruição de Israel. Pensando primeiramente em sua segurança, esta 

parcela da população desvia o olhar ante os crimes de guerra israelenses ou, 

                                            

89 Nome do exército em Israel. 
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em negação, procura se convencer de que Israel seria forçado a agir da forma 

brutal que age e que a culpa pelas mortes de civis caberia exclusivamente ao 

Hamás. Novamente, ambas as atitudes coexistem de um modo que nem sempre 

é possível discerni-las claramente90. Quanto mais indiscriminada é a violência de 

lado a lado mais ela reforça os extremistas que, em ambos os lados, retiram a 

sua força e legitimidade justamente do enfraquecimento da capacidade de 

discriminar, apostando na homogeneização e na desumanização do povo 

inimigo. O resultado é um circuito fechado de medo, ódio e vingança que se 

retroalimentam; circuito que favorece o surgimento de fascismos e 

fundamentalismos e que, inversamente, isola e enfraquece as forças 

democráticas que em ambos os povos poderiam aliar-se na luta por uma paz 

justa. 

Uma crítica frequente de setores de esquerda à caracterização acima é 

que não seria lícito estabelecer uma simetria entre a violência do Hamas e a de 

Israel. Israel é um Estado opressor enquanto o Hamas seria um movimento de 

libertação nacional de um povo oprimido. E não se poderia censurar um povo 

oprimido por seus métodos de luta, quaisquer que sejam estes métodos. Creio 

haver aqui um conjunto fatal de confusões. Em primeiro lugar, impõe-se a 

pergunta: seria o Hamás realmente um movimento de libertação nacional 

palestino? Não há dúvida de que ele está baseado na Palestina nem de que é 

composto por palestinos. Mas isto não é suficiente para que ele seja 

caracterizado como um movimento nacional, na medida em que só é nacional 

um movimento que traz em si um projeto determinado de nação. Ora, o Hamás 

surge e ganha força justamente no processo de crise do nacionalismo árabe e 

palestino, quando este começa a se decompor e a perder a primazia para o 

fundamentalismo islâmico, o qual tem por referência maior não mais qualquer 

nação árabe particular, mas a Ummá, o conjunto dos fiéis, a “nação” islâmica. É 

                                            

90 Há, entretanto, minorias em ambos os lados que rejeitam a lógica da vingança e da punição coletiva. Há 

palestinos que condenam os métodos do Hamás e procuram articular outras formas de luta. Há israelenses 

que não aceitam a propaganda militar do “exército mais moral do mundo” e defendem investigações e 

punições aos crimes de guerra de Israel. É nestas minorias que reside a esperança de paz e reconciliação 

entre ambos os povos. 
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esta essência islamista do Hamás que imprime à sua luta contra Israel um 

caráter não mais nacional, mas claramente de dever religioso de resgate da terra 

islâmica (wafiq); dever este que só seria realizado com a destruição de Israel 

(“entidade sionista”) e a criação de um Estado Islâmico em toda a Palestina 

histórica.  

Ainda menos sentido faz classificar o Hamás como movimento de 

libertação, pois não basta ter como inimigo um Estado que promove uma 

ocupação para adquirir um estatuo libertário. Aqui é necessário enfatizar o óbvio: 

movimento de libertação é aquele que luta pela liberdade. E não há qualquer 

liberdade no horizonte do Hamás, apenas uma ditadura obscurantista cujo 

estabelecimento pressupõe o genocídio de outro povo. Portanto, com relação ao 

Hamás, nem sequer se coloca o problema clássico das lutas de libertação, 

aquele da ocasional contradição entre meios violentos e fins: “paz”, “justiça” e 

“liberdade”, pois não há contradição alguma entre os meios e os fins desse 

movimento fundamentalista – seus fins apontam claramente para a destruição 

de Israel e dos judeus israelenses (o Hamás é abertamente antissemita), sem 

qualquer distinção entre combatentes e civis. É evidente que o terrorismo é o 

meio adequado a esses fins.  

É verdade que a força do Hamas vem, em grande parte, da perenização 

da ocupação imposta por Israel. É compreensível – e aqui não vai nenhuma 

justificação do terrorismo – que crianças e jovens que dos israelenses só 

conhecem os soldados armados de tanques e de fuzis e as bombas que 

periodicamente caem do cé – e que vivem um cotidiano de cerco, desesperança 

e humilhação –, sejam atraídos pela propaganda de força e de vingança do 

Hamás, bem como pelo “Deus grande” (“Alah Akbar”) que levará finalmente a 

destruição aos seus opressores e aos inimigos do Islã. Não há dúvida de que o 

martírio e seu culto da morte podem aparecer como uma saída reta e sedutora 

do labirinto de medo e impotência em que a ocupação israelense transformou a 

vida do povo palestino. Mas dizer que o fundamentalismo islâmico se alimenta 

da injustiça e da opressão não é o mesmo que dizer – como já aludi acima – que 

ele luta no sentido da justiça e da liberdade. Em guerras, a lucidez 
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frequentemente se transforma em artigo escasso e precioso. E, muitas vezes, é 

mais precioso ali onde, por razões compreensíveis, ele é mais escasso: entre os 

oprimidos. O niilismo terrorista não apenas ilude os palestinos com suas falsas 

promessas de redenção, mas também lhes rouba o que talvez seja a sua arma 

mais poderosa: a superioridade moral da luta de um povo por liberdade – luta 

que se determina na medida em que elege seus fins e discrimina seus meios – 

o que é outra forma de dizer que a violência indiscriminada jamais será um meio 

para a luta por liberdade e por uma paz justa. O direito internacional, que 

reconhece a legitimidade da luta de resistência à opressão e que condena a 

ocupação israelense é o mesmo que reconhece o direito de Israel existir e que 

veta o uso da violência terrorista contra civis. Em sua luta por independência, os 

palestinos terão que escolher entre um e outra, pois não há conciliação possível 

entre o direito e o terror. 

Portanto, é preciso que não haja qualquer conivência da esquerda 

democrática e verdadeiramente internacionalista com a palavra de ordem 

criminosa que clama pela destruição de Israel. Pois há que se ultrapassar todos 

os limites do fanatismo ideológico ou, inversamente, do cinismo (ambas as 

coisas não se excluem necessariamente) para sustentar que, após a destruição 

da “entidade sionista”, com o auxílio dos movimentos islamistas e das ditaduras 

da região, se formaria um Estado único e democrático com os judeus que, 

porventura, sobrevivessem à tal “solução”. Eis aí o delírio ideológico do “Estado 

único e democrático pós-Armagedon”, perto do qual a antiga consigna stalinista 

da destruição dos kulaks “enquanto classe” ganha ares de honestidade e 

sensatez.  

Uma vez excluída a noção farsesca do “Estado único e democrático”, é 

preciso que atentemos para aqueles que fazem uma defesa honesta dessa 

posição, pois há bons argumentos para isso. Judeus-israelenses e árabes-

palestinos não se encontram rigidamente separados: cerca de 20% da 

população de Israel (dentro da linha verde) é formada de árabes com cidadania 

israelense, muitos dos quais (talvez a grande maioria) se identificam muito mais 

com a nação árabe-palestina do que com o Estado de Israel; também nos 
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territórios palestinos ocupados há cerca de 500 mil colonos judeus, e seria muito 

difícil (irrealista, para muitos) a evacuação desses assentamentos e a 

transferência de toda sua população para dentro a linha verde;91 o território em 

disputa é muito pequeno e há uma série de problemas concretos (por exemplo, 

gestão da água e da cidade de Jerusalém, questões de segurança, etc.) que 

necessariamente envolveriam algum tipo de colaboração condominial. Por fim, 

e não menos importante, há a questão dos refugiados palestinos da guerra de 

1948, cujo direito de retorno, se implementado na íntegra, obviamente 

inviabilizaria qualquer solução de dois Estados. Entretanto, se as razões em prol 

da solução de “um Estado” são boas, é forçoso reconhecer que elas esbarram 

na rocha das identidades nacionais. Nações não nascem de soluções racionais 

para dilemas políticos e geográficos, mas do sentimento de pertença a 

comunidades de origem e/ou de destino. Comunidades imaginadas enquanto 

coletividades humanas que compartilham memória e cultura, bem como o desejo 

de construir um futuro comum. A história nos mostra o quão delicados e 

perigosos são os arranjos políticos plurinacionais. Mesmo numa região próspera 

e pacificada como a Europa, temos visto nas últimas décadas a emergência de 

movimentos nacionais separatistas. Particularmente no Oriente Médio, desde o 

fim do domínio colonialista anglo-francês, a história das relações políticas entre 

diferentes nações e grupos etno-religiosos tem sido, em grande parte, uma 

história de opressão, guerras e massacres, que não tem feito senão se agravar 

até os dias que correm. Nesse contexto, pretender unificar sob um mesmo 

Estado dois povos que há um século estão em guerra – e numa guerra (nunca 

será demais sublinhar) que tem assumido para ambos uma dimensão existencial 

– não parece ser algo minimamente factível. Já que estamos tratando de uma 

proposta de união que seria democrática, então é incontornável a existência de 

                                            

91 Entretanto, levantamento do movimento israelense Shalom Achshav (Paz Agora) calcula que, num 

contexto de acordo de paz em que os assentamentos judaicos fronteiriços fossem anexados a Israel, em 

troca de porções equivalentes de território israelense (land swaps), apenas 25 mil judeus teriam que ser 

evacuados da Cisjordânia. Ver: <www.pazagora.org/2015/11/os-numeros-falam-por-si-paz-de-2-estados-

e-necessaria-e-possivel/>. 
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duas precondições: confiança recíproca e vontade política de coabitar em um 

mesmo Estado. Duas coisas muito fáceis de entender, mas muito difíceis de 

serem construídas. 

Para todos os que defendem uma solução do conflito baseada em 

princípios democráticos e nos direitos humanos, a solução de dois Estados se 

impõe, portanto – ao menos no curto prazo – como algo incontornável, pois é a 

única solução que atende aos legítimos anseios de autodeterminação e 

segurança de ambos os povos. E quando falamos em direito de 

autodeterminação – um direito democrático que foi historicamente compartilhado 

por direita e esquerda oriundas do iluminismo – é preciso ficar claro que não 

tratamos aqui de um direito menor, pois envolve, positivamente, uma dimensão 

essencial da condição humana, que é a dimensão de autoafirmação política dos 

agrupamentos culturais, isto é, a dimensão humana da pluralidade. E, 

“negativamente”, o direito em tela também envolve algo primordial, que é o direito 

dos povos a viverem livres da ameaça da morte violenta. Neste ponto emerge 

outra assimetria, pois quando falamos em segurança, falamos de um problema 

de todos, mas que, quando se trata da questão nacional, afeta desigualmente os 

agrupamentos humanos na medida mesma em que estes se diferenciam 

numericamente em maioria e minoria. Aqui há que deixar claro a maior 

vulnerabilidade demográfica dos judeus israelenses, os quais constituem na 

região uma minúscula minoria em face do vasto mundo árabe e islâmico; uma 

minoria que, uma vez privada do direito de ter um exército próprio, remanesceria 

inerme, sem quaisquer meios de autodefesa. Para a grande maioria dos judeus 

israelenses (e não só israelenses), esse ponto é de tal modo decisivo que torna 

para eles, ao menos no presente momento, a solução de Estado único 

simplesmente inconcebível. 

Uma vez que chegamos à conclusão de que não há alternativa para a 

solução de dois Estados, surge a inevitável pergunta de como resolver a 

pungente e delicada questão dos refugiados palestinos. Por um lado, o direito 

internacional lhes faculta o direito de retorno. Por outro lado, o mesmo direito 

internacional também reconhece o direito dos judeus-israelenses à 
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autodeterminação e a viver em segurança. Diante de qualquer avaliação realista, 

ambos os direitos apresentam-se como francamente incompatíveis. Nesses 

casos, de choque de direitos, a história, como sabemos, costuma dar a última 

palavra ao lado mais forte. Mas não é fatal que seja assim, pois existe a 

possibilidade – também prevista no direito internacional – de solução negociada, 

pela qual o retorno literal pode ser substituído por indenizações adequadas e 

reassentamento dos refugiados nos territórios destinados ao futuro Estado da 

Palestina, ou, alternativamente, em outros territórios que estariam abertos a sua 

escolha.92 Em qualquer solução minimamente justa, Israel terá que reconhecer 

sua parte de responsabilidade pela Nakba e cumprir com suas obrigações 

materiais e simbólicas de reparação. Por outro lado, os palestinos também terão 

de reconhecer que o sonho de retorno às terras originárias da Palestina histórica 

é um sonho impossível, pois traduz o desejo irrealizável de anular o tempo e de 

apagar do mapa a história do sionismo e de Israel. 

Diante do impasse instalado, de um lado, pelo domínio avassalador da 

direita israelense, a qual rejeita a criação de um Estado palestino viável nas 

fronteiras anteriores à Guerra dos Seis Dias e, de outro, pela hegemonia cada 

vez maior do Hamas nos movimentos de resistência palestina, boa parte da 

esquerda ocidental, progressivamente, tem visto no movimento BDS (Boycott, 

Disvestiment, Sanctions) uma grande oportunidade de apoiar a causa palestina. 

Traçando um claro paralelo entre Israel e o antigo regime de apartheid da África 

do Sul, o BDS sustenta que o remédio que foi eficaz contra o bôeres pode 

perfeitamente funcionar também contra os sionistas. Defendendo um boicote 

total e indiscriminado a Israel (sem diferenciar entre o que seria território legítimo 

israelense e o que seriam territórios palestinos ocupados) o BDS pretende atingir 

três objetivos: a) fim da ocupação de Gaza e Cisjordânia; b) fim de um conjunto 

de leis vigentes em Israel que privilegiam cidadãos judeus em detrimento de sua 

população árabe; c) retorno dos refugiados palestinos ao que é considerado hoje 

                                            

92 Esta é a solução prevista, por exemplo, nos acordos da Iniciativa de Genebra: 

<www.pazagora.org/2015/11/acordo-de-genebra/>.  
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pela maioria da comunidade internacional território israelense. Formado por 

palestinos e alegadamente não violento – em seus sites o movimento enfatiza 

que sua atividade é voltada exclusivamente contra as instituições israelenses e 

não contra os israelenses enquanto pessoas –; o BDS solicita o apoio de 

pessoas, movimentos e instituições de todos os países do mundo para obter 

êxito em seus objetivos políticos. Após anos de prepotência israelense e de 

fracasso de todas as tentativas de negociação é grande o impulso que move não 

apenas a esquerda, mas todos os movimentos democráticos do mundo no 

sentido do apoio enfático ao BDS. E, de fato, este movimento já coleciona 

algumas importantes vitórias.  

A argumentação oficial israelense (hasbará93) contra o BDS, em geral, 

não é convincente. Primeiramente, existe a tentativa canhestra de tachá-lo 

sumariamente de antissemita, comparando-o a outros movimentos do passado, 

quando o antissemitismo ensejava boicotes infames contra judeus. Não há 

dúvidas de que grupos antissemitas podem aderir ao BDS, mas o movimento em 

si, como já foi assinalado, não visa os judeus enquanto judeus, mas um Estado 

que viola direitos. Seu objetivo declarado não é a discriminação negativa de 

judeus, mas, ao contrário, a obtenção da igualdade entre árabes-palestinos e 

judeus-israelenses, através de pressões legítimas pelo cumprimento de 

disposições do direito internacional e de resoluções da ONU. Mais persuasiva é 

a alegação dos opositores do boicote de que muitos de seus apoiadores e 

promotores estariam discriminando o Estado judeu através do exercício de um 

duplo padrão moral. É, sem dúvida, irônico e um tanto perturbador observarmos 

intelectuais e artistas europeus e estadunidenses exigindo, contra seus colegas 

israelenses, a adoção de sanções que jamais sequer cogitaram aplicar contra si 

mesmos. No mesmo sentido, nos são citadas as inúmeras minorias que, em todo 

o mundo, são oprimidas sem que igualmente se proponha qualquer medida 

análoga contra os Estados que as oprimem. Poderíamos aqui lembrar da Rússia 

                                            

93 Esta palavra hebraica significa “explicação”. Trata-se de “explicar” a justeza das posições oficiais 

israelenses, isto é, propaganda. 
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em relação aos chechenos; da Turquia em relação aos curdos; da China em 

relação aos tibetanos e uigures; de muitos países árabes e islâmicos em relação 

às suas diversas minorias não árabes e/ou não islâmicas, e (por que não?) do 

Brasil em relação aos seus índios, mas também aos seus cidadãos negros, 

habitantes de favelas e das periferias de grandes centros urbanos. Segundo 

muitos de seus opositores, o crescente apoio ao BDS se deveria, em grande 

parte, ao impulso inconfessável de deslegitimar Israel, transformando-o em um 

Estado-pária, “o judeu entre as nações”. O problema, neste caso, com o 

argumento do double standard é que ele reduz a lógica da ação política à do 

julgamento moral. É evidente que existe um aspecto moral na raiz do BDS, mas 

o que o torna efetivo não é, necessariamente, a alegação de que Israel seria pior 

do que outros Estados opressores, mas o fato de que os palestinos (e não outros 

grupos oprimidos) estão conseguindo se organizar e dar aos boicotes viabilidade 

prática. O mesmo fizeram os negros sul-africanos no passado e nada impede 

que, futuramente, outros grupos oprimidos sigam esse caminho. 

Entretanto, o leitor que acompanhou até aqui o argumento central deste 

texto certamente notará que existe, também no BDS, uma armadilha que, a bem 

de ambos os povos envolvidos neste conflito, é imperioso evitar. Em princípio, 

não há nada de errado com a ideia de boicote como forma de pressão política. 

Muito ao contrário, usada de maneira inteligente, ela sem dúvida encontraria 

entre seus apoiadores muitos judeus, não apenas da diáspora, mas também de 

Israel. O problema aqui é que os boicotes propostos pelo BDS, ao invés de isolar 

o campo rejeicionista israelense e fortalecer a oposição judaica democrática, 

acabam tendo o efeito inverso, pois reforçam aquele caráter de indeterminação 

do conflito que, como já foi dito, tem contribuído para sua exacerbação e 

perenização. E isso ocorre porque o BDS pugna por boicotes que são 

indiscriminados em seus meios e ambíguos em seus fins. Com efeito, ao invés 

de propor um boicote contra a ocupação94 –, a tudo o que é produzido nos 

territórios ocupados e a tudo que com ela se relaciona econômica e militarmente 

                                            

94 Um boicote deste tipo é proposto pelo partido da esquerda sionista “Mertz”, dentre outros grupos. 
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–, o BDS propõe boicotes contra todas as instituições israelenses, incluindo as 

universidades e instituições culturais. Pretendendo transformar, de modo 

generalizado e indiscriminado, virtualmente todos os israelenses em párias, 

incluindo os intelectuais e artistas, o que o BDS faz, mesmo que não 

intencionalmente, é reavivar e fortalecer o discurso antissionista e, no fundo, 

antissemita, da “entidade sionista” e da destruição de Israel. Isso é ainda 

reforçado pela ambiguidade subjacente ao objetivo final do BDS, que estabelece 

como meta o retorno integral dos refugiados palestinos para onde hoje é 

considerado território israelense, o que transformaria totalmente a composição 

demográfica da região, pois criaria uma ampla maioria árabe mesmo dentro de 

onde hoje é Israel, inviabilizando, portanto, a solução de dois Estados para dois 

povos. Como acredito já ter argumentado acima, qualquer solução de Estado 

único que seja imposta por uma das partes é inaceitável e deve ser combatida 

por todas as forças democráticas. Sobretudo num contexto em que a parte que 

pretende forçar tal união é a mesma que ficaria em ampla maioria, impondo, 

portanto, à parte adversária uma condição crônica de ínfima minoria indefesa. 

Some-se a isto o fato de que o Oriente Médio é a região do mundo onde, nas 

últimas décadas, tem grassado um antissemitismo radical e de abrangência de 

massas, o qual importou todos os temas e “soluções” sobre a questão judaica 

do antissemitismo europeu e mesmo do nazismo. Portanto, o resultado final do 

programa do BDS deixaria os judeus israelenses numa condição talvez tão 

vulnerável quanto a dos judeus europeus antes da catástrofe que os dizimou.95 

A memória tem um peso imenso no conflito israelense-palestino. A sua 

                                            

95 Com relação ao direito de retorno dos refugiados palestinos, é importante termos em conta que menos de 

10% dos refugiados palestinos manifestam o desejo de retornar para suas antigas terras dentro do que hoje 

é Israel. Portanto, não faz muito sentido inviabilizar um acordo de paz com a reivindicação de um retorno 

integral. Trata-se, sem dúvida, de uma questão delicada, pois envolve a necessidade de lidar com o grande 

trauma da nakba. No âmbito de verdadeiras negociações de paz, Israel deveria pedir perdão para os 

refugiados, indenizá-los adequadamente e garantir-lhes assentamento no futuro Estado da Palestina, ou em 

outras localidades que sejam do seu interesse. Esta questão foi abordada em detalhes por lideranças 

representativas de ambos os povos nos acordos da Iniciativa de Genebra. Ver as pesquisas sobre o tema 

feitas pelo Dr. Khalil Shikaki, diretor do respeitado Palestinian Center for Policy and 

Survey Research – <www.pcpsr.org>, instituto independente de pesquisas palestino, sediado em Ramala, 

Cisjordânia. 
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sistemática manipulação por cínicos e demagogos não deveria nos fazer negar 

esse fato. A vulnerabilidade demográfica e geográfica dos judeus israelenses no 

contexto regional deveria ser reconhecida por todos os que lutam contra a 

ocupação. O mesmo em relação ao antissemitismo, que há muito vem 

parasitando a luta palestina por liberdade e autodeterminação. Tal 

reconhecimento, sem dúvida, teria um efeito poderoso em favor da luta contra a 

manipulação da memória da Shoá por nacionalistas judeus inescrupulosos. Por 

outro lado, os judeus israelenses e da diáspora devem reconhecer a evidente 

conexão entre a violência estrutural da ocupação e o fortalecimento do 

extremismo islâmico. O compreensível temor por sua segurança não pode 

continuar servindo de álibi para dar apoio às forças reacionárias, racistas e 

antidemocráticas dentro de Israel. Até porque, no longo prazo, a continuidade da 

ocupação é o que constitui a maior ameaça à segurança e mesmo à existência 

de Israel. Também é preciso dialogar com o BDS. Discordâncias, mesmo que 

importantes, em relação a parte de seus métodos e de seu programa não podem 

servir de pretexto para negar legitimidade a este autêntico movimento palestino. 

O único movimento – diga-se – que tem obtido algum êxito após todas as 

tentativas de diálogo fracassar.    

Tanto em Israel quanto nos territórios palestinos há movimentos e 

pessoas identificados com a democracia, o laicismo e a obtenção de uma paz 

justa. O mesmo ocorre com as respectivas diásporas. É necessário que esses 

grupos atuem no sentido de combater a confusão objetiva e subjetiva que, como 

tentei salientar, não tem feito senão favorecer a polarização e os extremismos 

nacionalistas e fundamentalistas. Para tanto, é preciso, sobretudo, que sejam 

estabelecidos objetivos comuns muito claros,96 bem como os métodos de luta 

adequados e legítimos para alcançá-los; métodos que devem fazer justiça à 

dupla dimensão desse conflito, através da seguinte fórmula: “não falar de paz 

sem falar de luta contra a ocupação. E não falar de luta contra a ocupação sem 

                                            

96 Este é, sem dúvida, o grande mérito da Iniciativa de Genebra, a qual se notabilizou por reunir 

importantes lideranças de ambos os povos para produzir o projeto de acordo de paz mais detalhado até o 

momento. 
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falar de uma paz justa e do respeito à autodeterminação de ambos os povos”. 

Não há dúvidas de que com tais precisões (de princípios, objetivos e métodos) 

haverá defecções em ambos os lados, pois ambos perderão muitos de seus 

falsos amigos. Mas esse será o preço a pagar para que os democratas e 

pacifistas palestinos e israelenses, judeus e árabes, possam se apoiar 

reciprocamente, estabelecendo na prática a unidade sem a qual dificilmente 

poderão conquistar a paz, a liberdade e a segurança que buscam para seus 

povos.   
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Arthur Hussne BERNARDO 

As desventuras da dialética 

A dialética não deve ser uma prestidigitação de palavras.  

Edgar Morin97 

 

 

É preciso saudar a nova edição do primeiro tomo de Marx: Lógica e 

Política, Investigações para uma Reconstituição do Sentido da Dialética98 – que 

agora se chama, invertendo título e subtítulo e abreviando o último, Sentido da 

Dialética, Marx: Lógica e Política99 - por pelo menos três razões. Primeiramente, 

como aponta o próprio autor, o livro - que, não parece exagerado dizer, tornou-

se um clássico do pensamento dialético brasileiro - já estava esgotado há muito 

tempo (sua segunda e última edição data de 1987, pela editora Brasiliense) e 

tinha se tornado uma raridade fora das bibliotecas universitárias. Segundo por 

se tratar, apesar de poucos problemas, que iremos comentar mais adiante, de 

uma boa nova edição. E, por fim, porque ele recoloca na ordem do dia questões 

e respostas que - embora passados 32 anos da primeira edição - ainda nos são 

contemporâneas.  

 Qual é, em linhas gerais, o ponto de partida da obra? A ideia da crise da 

dialética. A dialética estaria esquecida e, ao mesmo tempo, seria, 

paradoxalmente, desconhecida. Ela foi alvo de inúmeras críticas sem, contudo, 

                                            

97 "La Dialectique et l'Action" (1958), Pour et contre Marx, Champs Actuel, Flammarion, 2012, p. 29 

98 Ruy Fausto, Marx: lógica e política. São Paulo: Brasiliense, 1983, tomo I. Há também uma segunda 

edição que data de 1987 e lançada pela mesma editora.  

99 Idem, Sentido da Dialética, Marx: Lógica e Política, tomo I, Vozes, 2015.  
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que tivesse sido plenamente apreendida. Duramente abalada pelas leituras e 

utilizações vulgares - que banalizaram o termo como sinônimo de ação 

recíproca, retroalimentação, superação etc. -, e, mais tarde, pela crise do próprio 

marxismo, a dialética teria sido deixada de lado, ao menos em território francês, 

sem que jamais sua compreensão tivesse sido exata.  

 Cabe a pergunta: afinal, quando a filosofia de Hegel e a dialética entram 

em crise na França? No ocaso do neo-kantismo e do bergsonismo, o período 

hegeliano da filosofia francesa inicia-se nos anos 30 por causa, sobretudo, de 

uma renovação do interesse pelo pensamento de Marx e também pelos famosos 

cursos sobre Hegel oferecidos por Alexandre Kojève entre 1933 e 1939 na École 

Pratique des Hautes Études: é o ápice da dialética. Se a geração do pós-guerra 

tinha a dialética em alta conta e associava Hegel a tudo de positivo que havia 

sido gestado na filosofia contemporânea, o período que se segue marca uma 

verdadeira reação ao pensamento hegeliano. A filosofia francesa dos anos 60 

assume o gesto diametralmente oposto: Hegel passa a ser rejeitado em todas 

as instâncias100. Para contar esse período, pode-se pensar mesmo na história 

da palavra dialética, pois essa história mostra o mesmo percurso: entre 1930 e 

1960, ela teve um significado claramente positivo e foi utilizado como sinal de 

perspicácia; entretanto, "após 1960, a dialética está sempre no centro da 

discussão, mas ela passou para o banco dos acusados."101.  

Na Alemanha, por outro lado, houve a Escola de Frankfurt, e em especial 

a figura de Adorno – grande mestre da dialética. Entretanto, se em 1983 o autor 

dizia que o futuro de Frankfurt era incerto102, já naquela época a dialética 

tornava-se um discurso marginalizado dentro do próprio Instituto de Pesquisas 

Sociais. Veja-se, por exemplo, a relação que Habermas, o nome hegemônico da 

segunda geração, estabeleceu com esse tipo de pensamento: a dialética – ideia 

                                            

100 Vincent Descombes, V. Le Même et l'Autre. Quarante-cinq ans de philosophie française (1933-1978), 

Paris, Éditions de Minuit, 1979, p. 22-24.  

101 Idem, p. 93. 

102 Ruy Fausto, op. cit., p. 34.  
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anteriormente privilegiada dentro do espectro frankfurtiano – foi, em linhas 

gerais, abandonada junto com as demais “filosofias da consciência”. Nesse 

sentido, mesmo os grandes nomes posteriores a Habermas – pensemos em 

Honneth, por exemplo - não retomaram as questões da dialética. Não é demais 

dizer que a dialética passou longe dessas novas gerações, e não foi reabilitada 

em sentido forte desde a morte de Adorno.  

 Ancorando-se no melhor da teoria crítica, Fausto se coloca tanto contra 

aqueles que abandonaram a dialética por verem uma continuidade quase 

absoluta entre aquela de Hegel e a de Marx - no sentido de que a última teria 

herdado todos os vícios da primeira – como contra aqueles que queriam mostrar 

uma descontinuidade absoluta entre as duas para salvar Marx, caso de 

Althusser. Todos eles se juntam, no fim, em sua alergia a Hegel. Logo, junto da 

crise da dialética, o livro se volta contra um longo período anti-hegeliano da 

filosofia francesa – anti-hegelianismo esse que se expressa, por exemplo, em 

autores tão distintos quanto Foucault, Castoriadis, Deleuze e Althusser, para 

ficar em alguns exemplos.    

 Para além o anti-hegelianismo generalizado e da crise da dialética, houve 

- e há - crise do marxismo. Não se trata de reabilitá-lo. Segundo Fausto, ele se 

mostrou, afinal, frágil ao oferecer uma interpretação parcial e insuficiente de 

novos objetos: as revoluções no terceiro mundo, os limites ecológicos do 

capitalismo e, sobretudo, as sociedade burocrático-autoritárias surgidas de 

revoluções ditas proletárias ou camponesas. Não se parte, entretanto, daí para 

um afastamento absoluto da teoria marxiana, antes, o autor coloca a pergunta: 

qual a relação entre a crise da dialética e a crise do marxismo? 103 A resposta é 

                                            

103 Essa é, na verdade, uma terceira crise do marxismo. Fazendo uma esquematização: a primeira havia 

ocorrido ainda no final do século XIX, seu personagem principal foi o revisionista social-democrata Eduard 

Bernstein; a segunda, nos anos 1930, em seguida às dificuldades trazidas pela revolução russa e por um 

refluxodo movimento revolucionário; a terceira, à qual o livro se refere, deu-se nos anos 1960-1970 e teve 

seu ápice em 1968; a quarta, e última, ocorreu quando da derrocada dos países comunistas, ou seja, nos 

anos 1990. Em todas essas crises do marxismo, foi trazida para primeiro plano a discussão, e o 

questionamento, da dialética.   
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que a segunda agravou a primeira – foi a crise do marxismo que gerou a ideia 

que a dialética estava acabada.   

Mas a crítica do marxismo não implica sem mais um abandono da 

dialética. Na verdade, a ideia de Fausto é a de que somente partindo da dialética 

é possível fazer essa crítica. Ou melhor, é partindo dela que se faz a melhor, 

mas não a única, crítica do marxismo, justamente porque é só desse prisma que 

apreendemos o verdadeiro potencial da obra de Marx. Apenas mediante a 

retomada da dialética é possível entender os limites do marxismo – e, assim, 

realizar uma crítica justa deste último. Aqueles que querem salvar Marx e o 

marxismo às custas dos fatos se encontram, afinal, com aqueles que rejeitam a 

totalidade de seu aparato teórico: as duas posturas não chegaram a 

compreender Marx, porque nenhuma delas conheceu a dialética em 

profundidade104.  

 Perpassando todos os textos do livro, o fio condutor da dialética; mais 

especificamente, o da reconstituição da dialética clássica. Reconstituição essa 

que se efetua por meio da crítica de boas mas insuficientes leituras da obra de 

Marx. É para retomar o real sentido que a dialética pode ter, e o potencial e 

limites do marxismo, que o autor realiza a exposição e a crítica das falsas 

perspectivas criadas pelo entendimento (Verstand). São apresentadas de forma 

muito convincente as insuficiências dessas visões unilaterais e apegadas à 

identidade – elas nos levariam aquém, e não além do marxismo, porque não 

chegam mesmo a manejar corretamente a lógica que lhe é própria. O objetivo 

do projeto de Fausto passa por, em outras palavras, mostrar como "é necessário 

compreender dialeticamente esse grande dialético (...)"105. 

Se esse primeiro tomo é limitado, em geral, à elucidação do 

funcionamento da dialética nos textos marxianos, não significa que o projeto 

                                            

104 Ruy Fausto, op. cit., p. 30 

105 Edgar Morin, "La Dialectique et l'Action", Pour et contre Marx, Champs Actuel, Flammarion, 2012, p. 

29. Para mostrar como, já à época, havia autores mais habilidosos no trato com a obra de Marx, assinalamos 

que o texto de Morin é de 1958.  
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mais amplo se esgote em realizar uma interpretação nova de Marx. O significado 

da obra vai além: poderíamos dizer, grosso modo, que é da apresentação do 

funcionamento, dos potenciais e dos limites da dialética clássica – tanto em seu 

aspecto lógico quanto em sua “aplicação” ou “investimento” na política, na lógica 

e, em partes, na economia - que Ruy Fausto se ocupa nessa série. Que esse 

ambicioso plano passe sobretudo por Hegel e Marx, isso não significa que ele 

se resuma a um estudo desses dois autores. Logo, parece-nos acertada a troca 

entre título e subtítulo: o projeto é o de reconstituir o sentido da dialética, e a 

passagem por Marx é um momento - fundamental, sem dúvida, mas um 

momento - desse projeto.  

 

*** 

 

Na França, à saída de cena de Hegel e do humanismo, somou-se a vitória 

do anti-humanismo resoluto das gerações de pensadores dos anos 1960. Nas 

duas décadas seguintes, a questão do humanismo se recolocava como uma 

reflexão sobre as consequências teóricas e práticas do anti-humanismo do 

período anterior. Se a dita querela do humanismo, que teve lugar no início da 

década de 1960, representava o abandono do existencialismo e do marxismo 

humanista e a adoção de uma gama variada de filosofias anti-humanistas, a 

primeira metade da década de 1980 verá uma reação de um novo humanismo 

contra a vaga anterior. Para que se tenha uma dimensão do alcance da 

discussão, em um livro datado de 1985 e que teve um grande público à época, 

os autores dizem que a problemática do humanismo "é sem dúvida a questão 

central da filosofia contemporânea"106.  

É nessa, digamos, segunda querela sobre o humanismo que entram as 

discussões levadas a cabo por Fausto na primeira parte de seu livro. Os textos 

                                            

106 Luc Ferry et Alain Renaut. La pensée 68. Essai sur l'anti-humanisme contemporain, col. "Le Monde 

actuel", Gallimard, Paris, 1985, p. 22.  
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são da segunda metade dos anos 1970 e tratam, em especial, do anti-

humanismo em sua modalidade marxista. Se é verdade que as filosofias anti-

humanistas apresentavam, em geral, uma inflexão crítica em relação ao 

marxismo - que era visto como ápice do humanismo ingênuo107 -, isso não 

impediu que houvesse um anti-humanismo baseado em Marx. No marxismo, a 

passagem do pensamento humanista para o pensamento anti-humanista foi 

realizada por Althusser e seus discípulos. E é justamente contra esse tipo de 

marxismo que Fausto se insurge. É verdade, como pontua Fausto, que o 

althusserismo já tinha saído de cena; contudo, ele ainda não fora refutado108. É 

partindo desse diagnóstico que Fausto realiza um estudo lógico de algumas das 

teses mais relevantes de Althusser – ou pelo menos de sua obra dos anos 1960 

- e do althusserismo.  

Entre as teses contestadas, a que teve mais impacto foi aquela de provar 

o pretenso anti-humanismo (e também o antiantropologismo) da obra do Marx 

maduro. A resposta oferecida por Fausto se trata de uma crítica ao althusserismo 

acompanhada de uma reconstituição daquela que seria a solução dada pelo 

próprio Marx - ainda que ela não esteja explicitada em seus escritos. Fausto 

mostra que: primeiro, se o humanismo é realmente criticável, a crítica de 

Althusser, que se funda no anti-humanismo, é não apenas frágil politicamente, 

mas possui uma relação estreita, do ponto de vista lógico, com o humanismo 

que ele pretende criticar; segundo, que o antiantropolgismo do althusserismo é, 

paradoxalmente, um antropologismo, ou seja, sofre uma interversão - e, 

novamente, ele partilha a ilusão da fundamentação primeira com o seu contrário.  

                                            

107 Ver, a esse respeito, a entrevista de Foucault, "L'homme est-il mort?". Ao fazer uma consideração sobre 

o porquê de haver relações necessárias entre dialética e humanismo - porque ela recupera uma filosofia da 

história, categorias como alienação etc -, Foucault termina dizendo que: "Os grandes responsáveis pelo 

humanismo contemporâneo são, evidentemente, Hegel e Marx."  . In : Dits et écrits I. 1954-1975. Paris : 

Quarto Gallimard, 2001, p. 541:  

108 Pensemos nas críticas endereçadas a Althusser por seu ex-aluno e colaborador Jacques Rancière – em 

seu livro La Leçon d’Althusser, de 1973 - e, depois dos textos de Fausto, por Castoriadis – em Les crises 

d'Althusser. De la langue de bois à la langue de caoutchouc -, de 1978, texto que foi integrado ao livro La 

Société Française, de 1979. As duas se situam mais no nível político do que num nível propriamente lógico 

- ainda que haja questionamentos de ordem teórica. 
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Como, então, sair dessa situação em que nenhuma das duas respostas é 

satisfatória? Junto dessa crítica, o autor apresenta a reconstituição exata da 

dialética do humanismo e do anti-humanismo109, e também do antropologismo e 

do antiantropologismo, dialética que é uma resposta rigorosa de Marx ao 

problema da fundamentação de sua política: o marxismo, em sua melhor forma, 

optaria por um humanismo negado em sentido dialético. Ou seja, a supressão 

(Aufhebung) dialética do humanismo. A opção dialética seria então a de não 

fundamentar esse discurso na figura do homem, pois assim se incorre na 

contradição vulgar - o humanismo se torna anti-humanismo -, e tampouco não 

apresentar fundamentação alguma na figura do homem: temos uma 

fundamentação negada dialeticamente, incorpora-se a contradição para não ser 

tragado por ela.   

Mesmo com as fragilidades de seu pensamento, é curioso observar que, 

contra aqueles que faziam profissão de fé anti-dialética, Althusser diz que esses 

não conheciam outra dialética que não a hegeliana, mesmo se invertida110. Por 

sua parte, Fausto talvez dissesse que todos eles – Althusser incluso - não 

chegaram a conhecer qualquer tipo de dialética. Ao expurgar todo resquício 

hegeliano, apesar dos excertos de Marx que apontam, para dizer o mínimo, ao 

menos algumas linhas de continuidade entre a sua dialética e aquela de Hegel, 

Althusser estabelece uma dialética unilateral e que parece, curiosamente, muito 

pouco... dialética. 

Todo esse debate, que pode parecer ultrapassado, ganha novamente 

importância com a retomada anti-humanismo por duas destacadas vozes dentro 

do universo marxista: Slavoj Zizek e Alain Badiou. Mesmo que com uma 

argumentação distinta daquela utilizada por Althusser, os dois autores não 

                                            

109 E notemos que se trata de uma reconstituição da resposta dada por Marx. O próprio autor tem opinião 

distinta sobre o assunto; ver, por exemplo, entrevista ao Valor Econômico dada em 2010 (presente em: 

<www.portaldomeioambiente.org.br/politica-ambiental/3027-por-uma-nova-esquerda-entrevista-com-

ruy-fausto> – link acessado em 03.03.2016) e outras entrevistas compiladas no livro Outro Dia.  . Logo, 

vê-se que a resposta dos anti-humanistas seria impotente mesmo frente à perspectiva marxiana original.   

110 Louis Althusser, "Sur la Dialectique Matérialiste", Pour Marx, Éditions La Découverte, Paris, 2005, p. 

174. 
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conseguem ir além de uma visão unilateral do problema do humanismo, do que 

resulta que naufragam ali mesmo onde Althusser naufragou – o que não impede 

que seus escritos sejam considerados inovadores por uma parte significativa da 

esquerda atual, mesmo com todas as implicações políticas nefastas que eles 

possam ter111.  

Acreditamos que Fausto oferece uma resposta definitiva para o problema 

do humanismo em Marx. Toda a tradição que tem o anti-humanismo como um 

pilar fundamental está fadada ao fracasso teórico ao representar um retrocesso 

em relação à própria concepção dialética da questão. Por outro lado, se o anti-

humanismo de estirpe marxista é escolar em termos teóricos e nefasto em 

termos prático-políticos, não se pode daí desautorizar todas as críticas que se 

reclamam do anti-humanismo. Tomemos o caso de Foucault, por exemplo. Seria 

preciso levar a sério suas críticas ao humanismo e ao antropologismo - ainda 

que isso não implique aceitar sua visão anti-humanista. Nosso ponto é que, ao 

fim e ao cabo, dentro dessa constelação anti-humanista, Althusser sem dúvida 

representa o que há de mais primário. Se se quiser criticar o humanismo e o 

antropologismo, deve-se incorporar o melhor dessa crítica, que, a nosso ver, está 

em Foucault112. 

                                            

111 Além disso, os dois possuem em comum uma releitura ao menos altamente questionável – se comparada 

aos grandes livros de historiografia que surgiram nas últimas décadas - da história das revoluções, sobretudo 

aquelas do século XX. No mais, essas complicações são acompanhadas (muitas vezes, e mais no caso de 

Zizek do que no de Badiou) de uma linguagem sensacionalista e midiática. Por fim, há também a 

revalidação, ou pelo menos uma perigosa ambiguidade, frente a líderes revolucionários controversos e 

autoritários – para dizer o mínimo -, como Lênin, ou autocratas sanguinários, caso de Mao (figura 

importante nas construções de Badiou) e Stálin (que é mais trabalhado por Zizek). Não se exclui que haja 

algo de apreciável na longa bibliografia de Zizek e de Badiou. Contudo, a macro direção para a qual 

apontam suas reflexões prático-políticas e éticas é condenável, assim como a leitura da história das 

revoluções. Logo, por mais que possam oferecer algo de interesse na teoria, seu lado prático, em linhas 

gerais, é muito criticável. Alertamos, no entanto, que se trata de uma apreciação geral, seria preciso, como 

vem sendo feito na própria Revista Fevereiro, analisar rigorosamente algumas das obras – pelo menos as 

mais significativas - desses autores e descobrir onde se encontram as formulações problemáticas destacadas 

aqui.  

112 Em outro texto, com o qual estamos de acordo, Fausto diz que é preciso "levar em conta o inumano" 

mas não - o que seria a posição dos anti-humanistas - assumi-lo sem mais. Ver "Na sequência de meu texto 

"Esquerda/Direita: em busca dos fundamentos e reflexões críticas, e do seu postscriptum (como uma 

resposta a Vladimir Safatle)", Revista Fevereiro, número 6. 
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Em segundo lugar, seria preciso inserir descontinuidades entre os 

conceitos de antropologismo, humanismo, subjetividade e metafísica. Na pena 

dos autores franceses dos anos 60 - tanto daqueles de perspectiva marxista 

quanto daqueles de extração heideggeriana ou nietzscheana -, esses termos 

aparecem quase como que sendo intercambiáveis: tem-se a impressão que 

haveria uma homogeneidade teórica de toda a tradição em torno desses termos; 

essas ideias, contudo, são distintas umas das outras. Fausto procura diferenciar 

antropologismo e humanismo em algumas notas de rodapé, mas é preciso ir 

além e realmente pensar o que essas descontinuidades podem significar - o que 

é de grande valia para se construir uma nova antropologia de tipo dialético. 

Assim, seria o caso de diferenciar essas críticas do humanismo, do 

antropologismo, da subjetividade e da metafísica e, guardando o que elas têm 

de melhor, mostrar como levam a impasses não apenas filosóficos como também 

políticos113.  

Além disso, o esquema da relação entre humanismo, anti-humanismo e 

determinadas posições políticas parece demasiadamente simples. Não há 

relação direta, unilateral e contínua entre a posição ou não posição do Homem 

e a questão da violência. Há humanismos que não rejeitam a violência em sua 

totalitade - caso do humanismo revolucionário. É possível provar que "as 

diversas variedades de "humanismo revolucionário" não são a rigor 

"humanismos"114? Isso quer dizer que eles seriam anti-humanismos? Não nos 

parece que essa afirmação seja evidente. Assim, seria necessário apresentar 

                                            

113 Essa ideia está esboçada em linhas gerais, mas não muito bem desenvolvida, tanto em termos de forma 

quanto de conteúdo, em Ferry et Renaut, op. cit., p. 58-61 e 287-289. Um pequeno adendo: o uso de partes 

desse livro não significa que aderimos ao conjunto das teses e das críticas dos dois autores - e tampouco ao 

desenvolvimento posterior de sua filosofia. Ainda que essa obra tenha sido uma importante, e até certo 

ponto rigorosa, reação aos excessos do anti-humanismo francês, ela está repleta de pontos questionáveis - 

e mesmo as críticas possuem também seus excessos. Em especial sobre o movimento de Maio de 68, o qual 

acreditamos que é mal compreendido pelos autores, ver o texto "Les mouvements des années soixante" de 

Cornelius Castoriadis (texto que se encontra em Carrefours du Labyrinthe 4: La montée de l'insignifiance). 

Apesar de questionarmos a falta de uma crítica política das microburocracias e das tendências claramente 

autoritárias presentes no movimento de 68, entendemos que esse texto constitui uma elucidação das grandes 

confusões do livro de Ferry e Renaut sobre a articulação entre a história política e a história das ideias de 

Maio de 68.  

114 Ruy Fausto, op. cit., p. 91. 
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uma descontinuidade entre o problema do humanismo e o da violência. Mesmo 

dentro do marxismo, houve diferentes tipos de humanismos revolucionários, que 

tiveram posições distintas com relação à questão da violência. Não há 

homogeneidade entre os humanismos revolucionários, e tampouco é possível 

assimila-los ao anti-humanismo. Isso não quer dizer que não haja relação 

alguma entre a posição do homem e a violência; mas não acreditamos que seja 

possível identificar humanismo-não-violência-reformismo e anti-humanismo-

violência-revolução sem mais. Acreditamos que o humanismo revolucionário traz 

problemas para o esquema - e se por vezes ele toma posições próximas do anti-

humanismo, nem por isso pode-se dizer que eles se equivalem115. 

Pensemos, por exemplo, na posição de Merleau-Ponty em Humanisme et 

Terreur: à sua maneira, temos ali um caso de humanismo que não põe o homem 

senão no final de um processo. "Nós dizemos: poderíamos passar por lá [uma 

revolução violenta seguida de terror], se fosse para criar uma sociedade sem 

violência"116 - Merleau-Ponty faz uma crítica tanto da violência desgovernada 

quanto dos adeptos da não-violência, mas procura guardar a violência - a 

violência revoluconária - em nome de um ideal de sociedade sem violência. Há 

uma aposta na possibilidade de emergência do novo Homem, mesmo que de um 

universo em que a, em um primeiro momento, existência humana é banalizada. 

Coloca-se entre parênteses um período de terror até que ele confirme o 

nascimento do homem redimido. Não há propriamente apoio incondicional ao 

                                            

115  Na nota 84, presente nas páginas 90 e 91, o autor admite, por um lado, as limitações de identificar o 

anti-humanismo apenas com as posições políticas da esquerda autoritária e, por outro lado, de assimilar à 

posição reformista uma ideologia humanista. Nesse sentido, Fausto ainda ventila a ideia de que o 

reformismo parece ter deixado completamente ou quase completamente de existir – ao menos no sentido 

clássico da palavra -, pois os que antes eram reformistas aderiram por completo aos horizontes postos pelo 

sistema. Mas será essa a única limitação desse conceito? Achamos que não. A noção de reformismo perdeu 

a validade não apenas por causa dos jogos políticos de certa esquerda, mas também porque ele se tornou 

um programa impossível, ou pelo menos muito difícil de ser colocado em prática em sua forma clássica 

(Sobre a estratégia reformista e sua derrocada, ver o importante livro de Adam Prezworski, Capitalism and 

Social-Democracy, Maison de Sciences de l'Homme et Cambridge University Press, 1985. Em especial, a 

parte "Postscript: Social Democracy and Socialism".). Em outras palavras, a derrocada do reformismo 

também é fruto de condições objetivas que vão além dos atores. A renovação necessária da esquerda – e, 

sobretudo, das práticas econômicas da esquerda - passa muito por um estudo dessas condições.   

116 Maurice Merleau-Ponty, Humanisme et terreur, Oeuvres, Éditions Gallimard, 2010, p. 200. 
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terror, mas há, para dizer o mínimo, conivência. Trata-se de um anti-humanismo? 

Ou de um humanismo que se abre, paradoxalmente, para a aceitação de meios 

não-humanos para atingir um fim humano? Essa diferença pode parecer 

insignificante, mas se trata de algo necessário: não é possível usar apenas a 

referência ou não ao homem para estabelecer as coordenadas políticas mais 

adequadas; além disso, é preciso discutir a relação com a violência e também 

introduzir a discussão sobre meios e fins de forma mais ampla. Seria possível 

dizer que esses dois registros já estão postos nos conceitos de humanismo e 

anti-humanismo - essa resposta, contudo, escamoteia o problema, pois esses 

conceitos, tomados por si sós, não especificam a relação com a questão da 

violência e dos meios e fins. Senão, pensemos no caso da resposta marxiana: o 

homem aparece como sujeito apenas no socialismo. Isso significa que qualquer 

ação política e ética é válida para que o homem se torne sujeito, ou em outras 

palavras, para a construção do socialismo? A resposta para essa pergunta passa 

pela questão do humanismo, mas não se encerra nela.   

Finalmente, o quadro fica ainda mais complexo quando se considera não 

apenas a relação entre os homens, mas a relação entre homem e natureza e 

entre o homem e a tecnologia. Aí as ideias de humanismo e anti-humanismo 

ganham novos contornos. Em resumo: por um lado, há um novo tipo de anti-

humanismo derivado de um ecologismo extremista e, por outro, a ideia 

igualmente extrema de que o homem irá se dissolver (ou já se dissolveu) na 

tecnologia e dará origem a um pós-humano. É também indo contra essas 

posições que poderíamos falar de uma refundação do humanismo e da 

antropologia.  

Em outras palavras, a solução lógica de Fausto é rigorosa e parte de uma 

crítica imanente à tradição marxista anti-humanista para reconstituir a posição 

de Marx. Dito isso, seria preciso complexificar o quadro das relações entre 

antropologismo, antiantropologismo, humanismo, anti-humanismo e as práticas 

política com a introdução, sobretudo, de descontinuidades, além de fazer uma 

análise minuciosa daquilo que representou a melhor tradição anti-humanista e 

do humanismo revolucionário - e em que sentido elas também não são mais 
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opções válidas. Hoje, seria tão ingênuo retomar o humanismo de outrora quanto 

reivindicar a potência do inumano - a se notar que as duas posições continuam 

tendo grande repercussão atualmente.   

Feita a discussão sobre a querela do humanismo, a segunda parte do livro 

toma um outro rumo. Se a primeira é dedicada à crítica a Althusser - que procura 

salvar Marx conservando seu lado anti-humanista -, a segunda trata de 

Castoriadis, autor que já havia se distanciado do marxismo e que assume 

posição resolutamente crítica em relação a Marx. Os dois, de formas muito 

distintas e com posições opostas em relação à obra de Marx, possuem 

problemas semelhantes em suas interpretações. 

A crítica que Castoriadis faz das categorias econômicas d'O Capital é 

muito bem trabalhada e não se resume às considerações tradicionais, pois há 

nela tanto crítica do pensamento econômico quanto articulação com a filosofia 

subjacente a esse pensamento. Em se tratando de economia propriamente, 

diríamos que ela não faz mais que organizar, ainda que de uma forma bem 

conectada, argumentos que já existiam nesse grande crítico analítico de Marx 

que foi Böhm-Bawerk ou nos críticos das décadas de 1920 e 1930. Por outro 

lado, a crítica filosófica vai além: questiona-se o que é o trabalho e ao mesmo 

tempo o que significa a ideia de substância tal como usada por Marx - coisa que 

antes não havia sido feita com tanto rigor. É nesse sentido que sua crítica vai 

longe: ela reúne praticamente todo o arsenal de argumentos de ordem 

econômica e também procura mostrar que as inconsistências do pensamento 

econômico de Marx estão vinculadas à insuficiência de sua concepção filosófica.  

Abordando apenas parte dessa longa crítica de Castoriadis, presente no 

texto "Valeur, égalité, justice, politique de Marx à Aristote et d’Aristote à nous117". 

Fausto novaemnte prova que as supostas inconsistências e antinomias 

amputadas ao pensamento de Marx são, na verdade, procedimentos 

conscientes e que só são compreendidos por meio do manejo da lógica dialética. 

                                            

117 Cornelius Castoriadis, Les Carrefours Du Labyrinthe I, Éditions du Seuil, collection Points, 2006. 
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Indo além, diríamos que toda a incompreensão por parte de Castoriadis, e de 

grande parte dos intérpretes - favoráveis ou críticos - de Marx é a incapacidade 

de perceber a objetividade das categorias marxianas. Em outras palavras, o 

conceito desenvolvido dialeticamente não trata apenas de uma categoria da 

mente que tenta captar o real, mas de uma objetividade social118. Esse resultado 

ilumina a ideia de que O Capital é, antes de tudo, uma crítica da economia 

política, e não uma ciência positiva. E não qualquer crítica, mas uma crítica 

imanente. Sem essa compreensão, é impossível, entender a aparente 

"irracionalidade" ou a "metafísica" presente em O Capital. A dialética não é um 

método exterior ao objeto, mas passa "por dentro"119 dele para mostrar sua 

contraditoriedade - o que é uma necessidade para que ela não se torne um 

método ou uma visão de mundo e seja indiscriminadamente utilizada. A respeito 

da imanência da crítica, basta ver como os textos de que se serve Fausto, textos 

em que Marx explica seus procedimentos, não são os textos de O Capital, mas 

cartas sobre O Capital, ou As Teorias sobre a Mais-Valia, justamente porque 

proceder à explicação do método na apresentação do objeto seria 

                                            

118 A respeito desse ponto, lemos o comentário na página 265 em que se diz que "se o discurso dialético é 

um discurso do conceito, ele o é no sentido em que o "conceito" designa um objeto que existe tanto no 

pensamento como na realidade". Moishe Postone critica Castoriadis se utilizando de ideia muito próxima 

daquela de Fausto - ainda que fazendo uso de outra linguagem. Na página 171, nota de rodapé 110 de seu 

livro Time, Labor and Social Domination: A Reinterpretation of Marx's Critical Theory, New York and 

Cambridge: Cambridge University Press, 1993, Postone diz que Castoriadis se engana em sua crítica, pois 

há, em Marx, crítica imanente do capitalismo, ou, nas palavras de Fausto, uma adequação entre a 

contradição ou a metafísica do discurso e aquela do real. Seria possível questionar se realmente há 

contradição ou metafísica do real, se essa é a melhor análise etc. mas, antes, seria preciso entender a resposta 

de Marx. Finalmente, sobre as interpretações que procuram imputar antinomias ao pensamento de Marx 

(não se exclue que elas existam, mas em geral, não se trata de antinomia subjetiva, mas, antes, de 

contradição objetiva), seria possível dizer, com Postone, que "o incoveniente (drawback) desse tipo de 

apresentação [a apresentação de O Capital] é que a abordagem reflexiva, imanente de Marx é facilmente 

sujeita a interpretações erradas. Se O Capital é lido como qualquer outra coisa que não uma crítica 

imanente, o resultado é uma leitura que interpreta Marx como afirmando aquilo que ele tenta criticar", 

trecho presente na página 142 do mesmo livro. 

119 Ruy Fausto, op. cit., p. 193: "O método é ele próprio interior ao objeto, ele é um momento deste. Por 

isso mesmo, não se tratará aqui de epistemologia, como se costuma dizer, entendendo a expressão, como 

se deve entender, como uma expressão que designa uma teoria subjetiva da ciência. Tratar-se-á, na 

realidade, de lógica, entendendo-a como uma teoria da ciência que é ao mesmo tempo teoria do objeto." 

Essa compreensão, que, a nosso ver, faz parte da ideia de crítica imanente, rebate as imputações de 

fetichismo ao pensamento de Marx - feitas tanto por Castoriadis quanto por Benetti e Cartelier. 
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descaracterizar a própria operação que se pretende, ou seja, a "aplicação" da 

dialética. 

Ainda assim, dizer que todas as aparentes inconsistências e dificuldades 

encontradas em O Capital sejam fruto de uma incompreensão generalizada 

parece exagerado. O próprio autor o reconhece: as dificuldades que a crítica da 

economia política de Marx enfrenta são reais e não se resolvem por completo 

apenas ao se assumir a dialética. (Nesse sentido, já se anuncia o problema, que 

também está na parte III do livro, de se articular a linguagem filosófica com o 

tratamento dos problemas de um ponto de vista econômico, o que pressupõe um 

conhecimento mais técnico e analítico dessa área). O mérito desse texto de 

Fausto é o de sepultar críticas há muito conhecidas, críticas relançadas por 

Castoriadis: o conceito de trabalho em Marx é naturalista, fisiológico; há 

contradição em relação à validade da lei do valor no pré-capitalismo e no 

capitalismo; a categoria de valor é apenas metafísica tautológica; não há rigor 

na teoria do trabalho socialmente necessário; não é clara a existência dessas 

categorias para além de jogos verbais etc. Mas seria possível dizer que esses 

mitos já haviam sido desmascarados e esclarecidos por outros autores120, o que 

é verdade. Entretanto, por significativas que fossem essas respostas, a elas 

faltava o aparato da dialética. Não dizemos apenas que lhes faltava a expressão 

na linguagem dialética, mas que a expressão nessa linguagem significa um 

                                            

120 Pensamos em especial no livro de Isaak Rubin, A Teoria do Valor em Marx. Livro absolutamente 

notável. Há grandes convergências entre as respostas dadas por Rubin e os resultados alcançados por 

Fausto. A despeito de suas diferenças de linguagem, Rubin mais próximo da economia (apesar de utilizar 

por vezes a ideia de pressuposição, entre outras) e Fausto mais próximo da tradição filosófica, as respostas 

dadas a muitos problemas são praticamente as mesmas. Crítica da concepção fisiológica do trabalho; 

apresentação correta da validade lógica e histórica da categoria de trabalho abstrato; distinção entre 

economia mercantil simples e economia capitalista; assunção da categoria de valor como "substância 

social" etc. Fausto também comenta, mesmo que rapidamente, o que é a tese central do livro de Rubin:  a 

importância da compreensão do caráter fetichista da mercadoria para que se entenda o significado e a 

validade das categorias de valor e de trabalho abstrato. Enfim, se não há convergência absoluta, diríamos 

que há grande semelhança - ver, por exemplo, que os textos citados por Rubin e Fausto são muitas vezes 

os mesmos. Há aí um modelo do que pode ser uma articulação profícua entre uma análise filosófica e uma 

análise econômica. Diríamos o mesmo, apesar das diferenças políticas, da análise feita por Fausto e daquela 

de Postone. Há divergências, por certo; acreditamos, contudo, que se deve observar as inúmeras 

convergências entre os dois trabalhos - o que tentamos, em parte, fazer. 
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avanço no enfrentamento de tais questões - e é aqui novamente que o texto de 

Fausto se destaca.   

Entretanto, uma ressalva: mesmo que a interpretação de Marx que 

Castoriadis propõe deslize em alguns momentos cruciais, seria exagerado dizer 

que Castoriadis se reduz à lógica do entendimento. Que um autor que fazia duras 

críticas ao positivismo e à aplicação indiscriminada da lógica conjuntitária 

(ensidique) não consiga sair de uma interpretação baseada no entendimento, 

surpreende. Não se tratava da deficiência em criticar e compreender os limites 

do entendimento. O primiero motivo é que, para praticamente todos os filósofos 

franceses da época - e Castoriadis não é diferente quanto a isso -, a dialética 

seria apenas uma outra modalidade de lógica do entendimento. Ainda que essa 

seja uma via possível de se criticar a dialética, é uma interpretação muito pobre. 

Junte-se a isso os mais variados vícios de interpretação sobre Marx. Castoriadis 

faria parte, enfim, daquele grupo de autores que queria ir além de Marx, queria 

criticá-lo, e nisso fazia bem, mas sem ter alcançado o real significado de sua 

obra, ou pelo menos de uma parte de sua obra. Ele não se confunde com os 

nouveaux philosophes, por exemplo, pois sua relação com Marx é marcada por 

muito rigor e seriedade, porém ele, que foi tão longe e obteve resultados tão 

significativos na crítica da política, da economia e da filosofia de Marx, teria, em 

alguns momentos, ficado aquém de Marx121. Assim, ele teria ultrapassado Marx, 

                                            

121 Seria preciso ler com cuidado o dizer, presente na página 187, que Castoriadis seguiu “em sentido 

inverso – volta clássica que se conhece bem desde História e Consciência de Classe – o caminho que 

conduz de Kant a Hegel.”. Se isso é verdade para sua leitura de Marx, não é possível extrapolar essa frase 

para além dessa leitura específica. Nesse sentido, também questionamos a ideia de que Castoriadis seja 

“tributário” da “tradição filosófica” de raízes kantianas (p. 157). A rigor, algo ainda pouquíssimo estudado, 

Castoriadis, a sua maneira, procura instaurar uma nova lógica (chamada por ele de Lógica dos Magmas). 

Para isso, ele parte de uma crítica do positivismo, ou, mais, da lógica conjuntista-identitária (ensembliste-

identitaire), da dialética (ao menos em sua forma hegeliana e marxista) e também da tradição 

fenomenológica – ainda que ele deva mais à última do que à segunda. O movimento de volta a Kant foi 

personificado de forma exemplar por Lucio Colletti, que trilha o caminho exatamente oposto ao de Fausto.   

 

Nota sobre a retomada da “questão” lógica: o esforço por parte de vários autores para repensar os limites 

do marxismo após os acontecimentos do Maio de 1968 e o conhecimento e estudo das sociedades 

autoritárias e totalitárias formadas a partir de revoluções ditas socialistas ou comunistas resultou em uma 

reflexão sobre a lógica – lembremos, para ficar em dois grandes, do próprio Castoriadis, como dissemos, e 

de Edgar Morin. Esse retorno à lógica vem de reflexões do final nos anos 1960 e dá frutos nos anos 1970 e 

1980. Não por acaso, tanto os textos de Fausto (desse primeiro volume, ver nota 9) quanto os de Castoriadis 
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e realmente ultrapassou em muitos sentidos, mas sem necessariamente tê-lo 

compreendido. 

Se Castoriadis - para o qual não faltava o aparato necessário para 

conhecer Marx em profundidade - enxerga a filosofia em O Capital, ele a vê antes 

como má filosofia, como metafísica barata. Logo, não há espaço para pensar 

filosoficamente a obra, pois sua interpretação é tomada como uma recaída na 

filosofia a despeito do que seria a vontade de Marx de superá-la. Na verdade, 

seria possível provar que a filosofia está em O Capital, mas pressuposta - 

negada dialeticamente. A filosofia não se torna sem mais crítica da economia 

política. Mas para entender como ela está lá, é preciso entender que não se trata 

de qualquer filosofia: é da dialética que se fala. Para a dupla Cartelier e Benetti, 

em seu livro Marchands, salariat et capitaliste, por outro lado, não há filosofia em 

O Capital. Esse problema, que parece ser menor, é responsável por grande parte 

das dificuldades enfrentadas pelos autores. Os dois economistas interpretam o 

livro como se ele fosse apenas um tratado sobre economia. Pode até ser que 

não afirmem isso explicitamente, mas é assim que corre sua interpretação. É 

também por isso que, assim como Castoriadis, eles afirmam que Marx caiu, ele, 

no fetichismo dos conceitos, quando, na verdade, Marx apresenta os conceitos 

fetichizados, pois é assim que eles mesmos se apresentam na realidade social 

capitalista122.  

É por causa dessa ausência do registro filosófico em sua interpretação 

que, embora se trate de economistas rigorosos, eles teriam falhado justamente 

no mesmo procedimento em que os outros autores falharam: chegaram até a 

                                            
e Morin datam dessa época. A diferença seria que, ao contrário dos dois últimos, Fausto propõe uma 

retomada crítica da dialética, e não uma recusa dela – caso de Castoriadis – ou seu acolhimento em um 

esquema teórico mais amplo – como em Morin. Fica a se desenvolver essa relação de como a crise do 

marxismo ensejou uma “volta à lógica” por parte de alguns autores da esquerda e de como essa volta ocorre 

de formas distintas.  

122 Essa tese, que vem do livro de Postone, pode ser confimada também por algumas passagens do livro de 

Fausto. Além daquelas citadas nas notas 20 e 21, ele diz, algo um pouco diferente, mas que converge com 

a conclusão de Postone, que o estatuto da linguagem em Marx é objetivo, na página 214 Assim, tem-se a 

articulação entre os dois elementos: a análise imanente do capitalismo, que o apresenta como ele é, necessita 

da utilização de uma linguagem com estatuto objetivo.  
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contradição, mas a recusaram e voltaram ao entendimento. Aqui o problema não 

é apenas de ordem lógica, como com os outros autores (e, nisso, a solução 

proposta por Fausto vai na mesma direção: trata-se de pôr a contradição – 

mesmo que a discussão aqui seja muito mais intrincada), mas também de ordem, 

digamos assim, disciplinar. O fato de Marx ter transitado por diversas disciplinas 

– entre elas a História, a Filosofia, a Economia e a Sociologia – dificulta seu 

entendimento em um contexto de extrema especialização universitária. Pondo 

em outros termos: é possível compreender a crítica da economia política de Marx 

em termos puramente econômicos? A resposta é negativa. Aliás, essa 

deficiência das leituras parciais, focadas ou na economia, ou na filosofia, é 

apontada na introdução à primeira edição123. Esse “tropeço” ainda é comum, e 

demonstra que, mesmo que se ensaie um discurso inter e multi disciplinar na 

universidade, discurso que raramente é posto em prática, a recepção acadêmica 

de um pensador como Marx é, ainda hoje, deficitária desse ponto de vista. 

Dessas três críticas, temos uma exposição indireta da dialética e de suas 

operações. Fazendo assim, Fausto deixa de lado a apresentação linear, 

sequencial e ordenada do que seria a dialética; antes, vemos a dialética “em 

ação”, vemos como ela pode ser manejada, como ela pode ser aplicada – o que 

vale mais que infindáveis explicações escolares que poderiam correr o risco de 

simplificar um objeto que não se presta a esse tipo de apresentação. O método 

de exposição é adequado ao seu objeto - o que, em termos de dialética, é um 

detalhe que faz toda a diferença. Em breve recolho, temos algumas – aquelas 

que tratamos nesse texto - dessas operações da dialética: recusa da 

fundamentação primeira e recusa da recusa de fundamentação primeira, a 

avaliação dos momentos lógicos em termos de pressuposição e posição, o 

reconhecimento da contradição posta e o alerta para a possibilidade efetiva da 

interversão no pensamento conceitual. 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                            

123 Ruy Fausto, op. cit., p. 34. 
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 Resta a pergunta: o que mudou nessa nova edição? Além da inversão de 

título e subtítulo, houve alterações de caráter estilístico, mas também aquelas 

que vão além.  

 Sobre os textos, houve modificação tanto em sua ordem quanto ocorreu 

a inclusão de dois novos - que não são inteiramente novos, mas versões mais 

longas de escritos que já compunham a edição anterior. Assim, temos: uma nova 

introdução; a inclusão do prefácio à edição francesa de 1987; o estabelecimento 

da parte IV, constituída de um escrito extenso sobre o Jovem Marx (que vem 

para substituir as “Notas sobre o Jovem Marx” – que formavam o segundo 

apêndice da edição antiga); e, finalmente, na nova edição, os apêndices são: em 

primeiro, um texto sobre as Origens da Dialética do Trabalho de Giannotti – texto 

que existia na versão original, mas de forma reduzida e como uma nota de 

rodapé ao texto “Notas sobre o Jovem Marx” – e o trabalho “Sobre o Destino da 

Antropologia na Obra de Maturidade de Marx”, que estava presente na edição 

anterior, mas como apêndice 1, e, agora, como apêndice 2.  

 Partimos do comentário da nova introdução. Da rememoração dos 

impulsos iniciais que resultaram no livro, Fausto aponta as continuidades e 

descontinuidades entre a obra e os estudos realizados nos dois seminários 

uspianos da década de 1960 sobre O Capital. A propósito da opinião – crítica - 

do autor sobre os seminários e sobre os recentes trabalhos historiográficos em 

torno deles, veja-se, entre outros textos124, a nota 3 da página 17, em que ele 

mostra uma série de requisitos, ou de precauções metodológicas para tratar da 

                                            

124 Como as entrevistas "Filosofia Francesa, Esquerdas no Brasil e na Europa, Universidade brasileira" e 

"Seminários sobre O Capital, Política brasileira, esquerda e universidade", páginas 186-199 e páginas 200-

216, respectivamente, do livro Outro Dia, Perspectiva, 2009. Além deles,  também a resenha crítica 

"Adorno ou Lukács?" (em especial as páginas 194-197), em A Esquerda Difícil, Perspectiva, 2007. Nos 

textos citados anteriormente, temos valiosos, ainda que breves, apontamentos críticos para esmiuçar a 

história dos dois seminários. Além disso, apontamos para o fato de que as recentes contribuições de 

trabalhos historiográficos e sociológicos sobre os seminários, se já não incorrem na mitificação e na 

mistificação - que a grande parte dos participantes já denunciou em algum momento - de seus objetos, 

tampouco adotam uma postura crítica em relação a eles. A tarefa mais urgente é a análise crítica dessas 

experiências: o que foi válido e o que não foi? O que se sustenta - e o que não se sustenta - naquelas obras? 

De outra forma, apenas se reforça o mito de intelectuais brilhantes que leram Marx em um país da periferia 

do capitalismo, mito que apenas ajuda a bloquear a reflexão.  
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história dos seminários de maneira adequada. A rigor, houve e há muita 

mistificação em torno do que significaram e do que podem significar os dois 

seminários sobre O Capital. Há uma mistura de idolatria de uns com a nostalgia 

de outros que faz com que o objeto tenha uma recepção, ainda hoje, acrítica por 

parte dos mais jovens e, por isso, tenha um impacto muito negativo no imaginário 

das novas gerações. Claro, não se diz que essas experiências não tiveram nada 

de positivo; entretanto, esse positivo brilha muito intensamente e ofusca os 

problemas. Qual foi o real impacto na vida nacional, naquele momento e 

posteriormente, em termos inteletuais e políticos, desses seminários? As 

práticas políticas dali derivadas - a se diferenciar o primeiro do segundo - eram 

as melhores para aquele dado momento? Sem essas perguntas, é difícil fazer 

um julgamento crítico. Tende-se a aumentar muito a repercussão real dos 

seminários ao não pensá-la em conjunto com o restante da história brasileira do 

período - e, nesse sentido, vale dizer, talvez para a surpresa de alguns, que a 

história da USP é apenas uma parte da história do Brasil. Há críticas aqui e ali, 

mas ainda reina o clima de glorificação desenfreada: acreditamos que a postura 

de Fausto de apontar as debilidades dessas experiências é, de longe, uma das 

mais, senão a mais lúcida sobre o assunto.  

Ainda na nova introdução, há a incorporação de alguns resultados em que o 

autor chegou durante as últimas décadas. Entre essas ideias, podemos citar: a 

radicalização da crítica política a Marx e ao movimento marxista do século XX; a 

afirmação da importância da lógica dialética para a crítica do capitalismo; um 

esboço de crítica da dialética; o reconhecimento, junto com essa perspectiva 

crítica, que a dialética tem um potencial crítico regional, ainda que muito 

significativo; a insuficiência da categoria de modo de produção para uma teoria 

das formas sociais125.  

Se pudéssemos acrescentar algo a esse novos resultados contidos na 

introdução, seria uma reflexão mais detida sobre os movimentos ditos de 

                                            

125 Ruy Fausto, Sentido da Dialética, Marx: Lógica e Política, Vozes, 2015, tomo I, p. 18-19. 
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“minorias”126. Afinal, se uma parte da nova introdução se dedica a mostrar aquilo 

que seria passivo de crítica na herança marxista, com certeza não se pode 

desprezar os aportes do movimento feminista, do movimento negro, do 

movimento LGBT e, em outra chave, dos movimentos indígenas. O autor fala de 

“crítica no plano [...] teórico” e que uma dessas críticas seria sobre o “caráter das 

lutas”127, mas seria preciso ser mais explícito. Faz-se necessário tematizar esses 

discursos, que são bem diferentes entre si. Essas questões - que continuam a 

ser tratadas como “menores” por marxistas mais ferrenhos128, questões que 

seriam resolvidas mediante a abolição das classes - eram, e às vezes continuam 

a ser, consideradas apenas como “problemas pessoais”, ou como “problemas 

éticos”. Contudo, trata-se de política no sentido forte da palavra. De ética se se 

quiser, mas também de política. E, dessa forma, introduzem-se novas clivagens: 

se não queremos uma esquerda totalitária ou burocrática, tampouco podemos 

nos aliar ou sermos coniventes com uma esquerda machista, racista, 

homofóbica, colonialista etc.  

A essa reflexão sobre as heranças políticas de Marx, adicionaríamos também 

outra ideia. O autor diz que a crítica da economia política de Marx não pode ser 

desprezada em conjunto, que “se esta for entendida como crítica do “momento” 

socioeconômico da forma capitalista, ela continua significando muita coisa, 

                                            

126 Usamos essa expressão clássica como referencial, mas sabendo que ela é questionável. Não se trata de 

minorias em sentido numérico, bem entendido, mas de grupos que são minoritariamente representados, sub-

representados no espaço político. 

127 Ruy Fausto, op. cit., p. 18. 

128 Esse claramente não é o caso de Fausto. Veja-se, por exemplo, a nota 31 do tomo III de Marx: Lógica e 

Política. Lá, ele fala que “os progressos no plano da emancipação da mulher (e da liberdade sexual) são 

talvez, apesar dos limites das conquistas obtidas, os avanços mais importantes do século XX.”. No livro A 

Esquerda Difícil, na página 239, Fausto diz que “o feminismo, embora também não tenha escapado dos 

fundamentalismos, é talvez o movimento que teve maior êxito, e aquele cujos resultados representam da 

maneira mais nítida (...) o que pode haver de progresso autêntico na história do século XX e do XXI 

nascente.”. Por isso, diríamos que no esquema do autor, o problema é menos da ordem de rechaçar essas 

lutas do que de tematizá-las de maneira forte. Por outro lado, muitas vezes aqueles que teorizam e tocam 

essas lutas - coletivos, movimentos sociais etc. - não têm uma visão clara dos perigos e riscos burocráticos 

e autoritários que qualquer movimento corre e também, por vezes, abandonaram, ou pelos menos relegaram 

a um plano menor, a crítica do capitalismo e do produtivismo. Há a necessidade real de estabelecer pontes 

entre esses discursos.  
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embora não seja mais tudo o que pretendia ser, para Marx.”129. Concordamos. 

Mas, novamente, é preciso especificar bem em qual sentido ela pode significar 

muita coisa. Para isso, devemos indicar em quais sentidos ela não pode significar 

muita coisa. Em primeiro lugar, é inevitável realizar um minucioso trabalho 

técnico que aliasse uma discussão econômica muito profunda com uma visão 

dialética refinada, confrontando os resultados de outras correntes teóricas com 

aqueles de Marx, além de rever com muita cautela as propostas econômicas 

concretas feitas por Marx e Engels de forma esparsa em seus escritos. Isso, na 

teoria. No estudo das práticas, seria fundamental uma análise da história e da 

estrutura econômica dos países que implantaram ideias baseadas no marxismo-

leninismo e também das experiências social-democratas. Com esses estudos da 

teoria e das práticas, estaríamos aptos a repensar a continuidade entre a teoria 

crítica da economia política e a prática efetiva da realização de um modo de 

produção alternativo. Provavelmente revisaríamos as pretensões totalizantes da 

crítica e desaguaríamos em práticas com objetivos menos simplistas e sem 

soluções pré-fabricadas. Resumindo muito, acreditamos que, feito esse balanço, 

chegaríamos à crítica da ilusão de que seria possível acabar com todas as 

mediações – dinheiro e mercado, por exemplo -, mas que seria necessário 

restringi-las para evitar a autonomização dessas formas. Em outros escritos, o 

autor fala em frear o capital e salvar o momento da circulação simples. O 

caminho, em linhas gerais, é esse, mas a discussão, como procuramos mostrar, 

é mais extensa.   

Além da nova introdução, duas outras mudanças maiores foram a inserção 

da parte IV e dos dois apêndices. A parte IV, nova, é composta do texto "Sobre 

o Jovem Marx". Nele, temos um breve comentário sobre cada uma das obras do 

que se convencionou chamar de Jovem Marx, comentário que procura 

apreender a dialética presente nessas obras. Das muitas ideias expostas, 

destacamos três. Primeiramente, ver como os Manuscritos partem de uma 

antropologia negativa e como, dessa forma, essa antropologia do homem 

                                            

129 Ruy, Fausto, Sentido da Dialética, Marx: Lógica e Política, Vozes, 2015, tomo I, p. 19. 
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negado – que traz o entendimento para primeiro plano, mesmo que a dialética 

esteja lá – serve-nos para ir além do universo da dialética clássica (em especial 

como esse movimento mostra uma possível forma de reabilitação do 

entendimento) - a notar que essa interpretação contraria, corretamente, aquela 

da filosofia do jovem Marx como um humanismo sem mais ou aquela das 

insuficiências lógicas presentes nos Manuscritos em relação à obra madura. Em 

segundo lugar, se pensarmos na tentativa do último Lukács, mas também de 

outros autores, de apresentar uma ontologia do ser social fundamentada no 

trabalho, veremos que, novamente, trata-se de uma leitura unilateral e que 

dispensa, mesmo se tratando de um grande autor dessa tradição, a dialética. 

Sobre a relação entre marxismo e ontologia, mais do que uma fundação primeira, 

teríamos que “o marxismo tem e não tem uma ontologia, tem uma ontologia 

pressuposta, “negada”. [...] Isto mostraria que o problema da relação entre o 

marxismo e a ontologia se resolveria de uma forma análoga ao da sua relação 

com a antropologia.”130 Solução repetida, diriam alguns, mas, a nosso ver, ainda 

a melhor solução interpretativa dentro dos quadros do marxismo clássico. 

Finalmente, em diversos momentos do livro, e em especial em algumas 

passagens interpretativas sobre as obras do jovem Marx, Fausto já aponta para 

um horizonte de crítica da dialética clássica: ela corre o risco constante de se 

tornar uma análise meramente formalista131.  

                                            

130 Ruy Fausto, op. cit., p. 346. Grifo do autor. 

131 Ruy Fausto, op. cit., p. 261 e 337-344. 

Acreditamos que, na continuação desse esboço de crítica da dialética clássica, seria preciso fazer uma 

reconsideração das críticas à dialética - sem, necessariamente, assumir a posição de seus críticos. Essa 

crítica deve partir, além de questões lógicas, do destino histórico da dialética: ela foi, afinal, a lógica 

assumida como justificativa ideológica de regimes autoritários e totalitários. Como foi possível que uma 

lógica que, em sua acepção materialista, pretendia-se crítica tenha tido tal destino? Seria possível falar pura 

e simplesmente em desvio, erro de interpretação - mas assim estaríamos mais fugindo do problema do que 

tentando oferecer uma resposta rigorosa para ele. Que há uma afinidade oculta entre a racionalidade 

positivista e algumas formas autoritárias, já sabemos com precisão pelo menos desde a Dialética do 

Esclarecimento. Mas quais seriam afinal as afinidades secretas da dialética com determinadas formas de 

autoritarismo? Pergunta crucial e que deve estar no centro de qualquer projeto que pretenda fazer um 

balanço adequado da dialética clássica. Não podemos separar a dialética, que procura pensar o processo 

histórico, da própria história da dialética, o que inclui também o uso da dialética como retórica ideológica. 

Assim, pensar o elo perdido entre a crítica do totalitarismo e a crítica da própria dialética, ou seja, entre a 

crítica política e a crítica filosófica, é tarefa urgente. Evidente que isso vai de par com uma crítica não 

apenas do hegelianismo, mas igualmente do marxismo - que seria como que o portador da dialética crítica 
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Dessas conclusões sobre o jovem Marx, em especial de sua visão sobre os 

Manuscritos de 1844, Fausto possui uma avaliação crítica da obra As Origens 

da Dialética do Trabalho de José Arthur Gianotti, avaliação que constitui um dos 

novos apêndices do livro. Esse texto inicia um diálogo que terá repercussões 

significativas no destino do marxismo universitário brasileiro. Se não pecamos 

pelo anacronismo, podemos dizer que já aí se vê em quais sentidos teóricos - e 

também práticos e políticos - os autores irão divergir. Aliás, resta a ser feita uma 

investigação mais demorada sobre essas divergências de fundo lógico que 

culminaram em uma bifurcação: de um lado, a insistência na dialética – seja na 

sua forma clássica ou pós-clássica – como uma lógica rigorosa e, do outro lado, 

uma crítica da dialética por meio do confronto entre contradição real e 

contrariedade – crítica que desemboca no abandono das teses dialéticas em 

favor de um interesse pelas teorias de Wittgenstein.  

Acerca da opinião fortemente negativa de Giannotti sobre o livro de Fausto, 

ver em especial a parte VI do artigo Dialética Futuristas e outras Demãos132. O 

debate é espinhoso e, para esclarecê-lo, deveríamos fazer grandes discussões 

de fundo lógico. Sem querer entrar nessa análise mais profunda, apontaríamos 

                                            
clássica. Em uma das passagens de seu ensaio "Conteúdo da Experiência", presente no livro Três Estudos 

sobre Hegel, Adorno diz, a propósito do uso dos elementos reacionários da dialética hegeliana para a 

construção da repressão no regime totalitário soviético, que "A verdade dialética se expõe a tal abuso: sua 

essência é frágil." E, afinal, por que é frágil a essência da verdade dialética?  

Além disso, há outra perguntas relevantes: quais os limites da dialética? Como é possível saber a quais 

objetos ela se aplica? Quais objetos resistem a ela? O enfretamento dessas perguntas é absolutamente 

fundamental para a reconstituição da dialética.  

132 Artigo de julho de 2000 presente em Novos Estudos CEBRAP, nº 57, p.59-79 (que pode ser encontrado 

em: 

http://www.cebrap.org.br/v2/files/upload/biblioteca_virtual/GIANNOTTI_Dialetica%20futurista%20e%2

0outras%20demaos.pdf. Acessado em 04.02.2016). A propósito dessa crítica de Gianotti, ver também a 

breve resposta dada por Fausto no livro Conversas com Filósofos Brasileiros de Marcos Nobre e José 

Marcio Rego, p. 172-174. Não poderíamos deixar de citar o já clássico livro de Paulo Arantes, Um 

Departamento Francês de Ultramar. Estudos sobre a formação da cultura filosófica uspiana (Uma 

experiência nos anos 60), em especial o capítulo V "Falsa consciência como força produtiva", no qual faz 

uma breve discussão, histórica, genética e filosófica, das teses de Gianotti e Fausto.  Finalmente, para um 

balanço que acreditamos ser bem equilibrado - e que não se furta a fazer as discussões lógicas necessárias 

- das discordâncias entre Fausto e Gianotti, ver Leda Paulani, "Ruy Fausto e o Pacto com a Dialética". In: 

Ricardo Musse; Maria Isabel Loureiro. (Org.). Capítulos do Marxismo Ocidental. São Paulo: Edunesp, 

1998, p. 209-228. 

 

http://www.cebrap.org.br/v2/files/upload/biblioteca_virtual/GIANNOTTI_Dialetica%20futurista%20e%20outras%20demaos.pdf
http://www.cebrap.org.br/v2/files/upload/biblioteca_virtual/GIANNOTTI_Dialetica%20futurista%20e%20outras%20demaos.pdf
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apenas que: primeiro, a contradição não se dá em termos da lógica formal, mas 

se trata, antes, de uma contradição dialética, o que nos remete a outro universo 

lógico (universo que Giannotti conhece, evidentemente, mas que ele procura 

confrontar com a ideia de “contradição real”, o que nos parece improdutivo se se 

quiser reconhecer a especificidade da dialética - uma vez reconhecida essa 

especificidade, não descartamos a necessidade de comparar esses resultados 

da dialética com aqueles de outras lógicas); segundo, por vezes a crítica de 

Giannotti é direcionada a Fausto, o que confunde as coisas, isso porque o 

primeiro movimento de Fausto é reconstituir a visão de Marx e, então, apresentar 

a sua própria. Contudo, a visão de Fausto sobre os resultados de Marx, e sobre 

a dialética em geral, quase não estão presentes nesse primeiro tomo. Logo, 

diríamos que não é possível ficar apenas no primeiro tomo da obra. Há uma 

diferença entre criticar a interpretação que Fausto faz de Marx e criticar as ideias 

do próprio Fausto. Parece-nos que Giannotti mistura os dois momentos e nos 

oferece, como crítica da interpretação que Fausto faz de Marx, uma alternativa 

que parece passar ao largo da dialética, o que, então, remeteria, novamente, em 

uma recaída no entendimento; as soluções que ele apresenta escamoteiam as 

ideias dialéticas – seria, então, o caso de criticar a própria dialética?  Mas, de 

novo, estaríamos diante de uma crítica que não reconhece o potencial da 

dialética? Em resumo: há tentativa de reabilitação do entedimento contra uma 

lógica que se utiliza de "linguagem especial" - ideia curiosa, já que a dialética 

não é imune à crítica fora de seu terreno e nem apela para um tipo de crença a 

priori, mas procura mostrar, na apresentação de seu objeto, as contradições que 

ele encarna; isso dito, a ideia propriamente "escatológica" de Marx da realização 

plena do homem no comunismo é uma utilização possível da dialética, mas sua 

crítica, e Fausto é o primeiro a fazê-la, não invalida os procedimentos dialéticos 

em si e tampouco a teoria dos juízos que é esboçada por Fausto.    

Finalmente, quanto à nova edição (pensando, digamos, na parte técnica da 

edição): trata-se de um bom material. Nela, as notas de rodapé estão na parte 

de baixo das páginas, e não no final de cada capítulo (como na edição anterior), 

o que facilita a leitura – ainda mais se tratando de notas tão complexas e 
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necessárias para o entendimento geral do texto. Há alguns poucos problemas 

de revisão, mas que não comprometem o andamento do texto e são facilmente 

corrigíveis133.  

 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

 A reedição de Sentido da Dialética vem confirmar a força do livro. Como 

procuramos mostrar, ele possui seu posto próprio, e muito original, nos estudos 

sobre Marx e a dialética. Se o autor mantém um diálogo com a tradição marxista 

ao procurar reconstituir a lógica marxiana e criticar as falsas leituras, ele se 

distancia dessa mesma tradição ao não se preocupar apenas com a 

reconstituição, mas também com a crítica dessa lógica – crítica que, nesse 

primeiro volume, é ainda incipiente134, mas que é retomada nos próximos tomos 

e em outros trabalhos. Em suma, ao colocar as interpretações vulgares e 

também as interpretações rigorosas mas insuficientes na mira, Fausto realiza um 

duplo movimento com maestria: apresentação e crítica da dialética clássica. O 

que é um verdadeiro tour de force, visto que a dialética era, e ainda é, pouco 

conhecida (ao menos em sua forma séria), e que ele consegue não apenas 

recuperá-la, mas apontar um caminho que vai além dela. Mostra-se como a 

dialética pode ser algo mais que um mero jogo verbal, uma mágica, uma 

"prestidigitação de palavras", para usar a expressão de Edgar Morin. Dessa 

forma, acreditamos, apesar de algumas críticas pontuais, que se se quiser 

investigar as possibilidades e as limitações da herança marxista e da dialética 

                                            

133 Por exemplo, a nota 26, na página 35, tem o termo “altusseriano” que remete, entretanto, a Althusser; 

na página 53, abre-se um parêntese na penúltima linha, mas ele não é fechado depois; na nota 61, página 

72, notamos a ausência de aspas para fechar a frase “o homem é o capitalista”; na página 77, lê-se “Com 

feito”, onde provavelmente a grafia correta seria “Com efeito”; na página 90, na quinta linha, vê-se “ó” 

quando, na verdade, trata-se de “o”, sem acento; nota 85, página 92, as chaves estão no início da frase, 

quando deveriam se iniciar em “De fato...”; a nota 158, página 134, traz a palavra eminentemente grafada 

como “enimentemente”; na página 145, há uma indicação de fechamento de aspas no final da frase “E como 

justificar...”, mas elas não tinham sido abertas anteriormente. Na página 159, trata-se do argumento 

ontológico, e não de argumento "antológico". Por fim, faltam as aspas iniciais antes de uma citação de Marx 

no final da página 168.   

134 Ruy Fausto, op. cit., p. 23. 
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clássica e desvelar as inúmeras ilusões que se apresentam nesses campos, o 

caminho apontado por Fausto - ainda que não seja o único possível - é, 

entretanto, o mais fecundo.  
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Alexandre de Oliveira Torres CARRASCO 

Anotações sobre a experiência brasileira. A 

representação e sua crise (2a parte)* 

 

Retomando o fio da meada, e ensaiando cumprir um compromisso 

assumido na ocasião do número 8 da revista fevereiro, de junho de 2015, 

voltamos ao sobredito tema, agora em contexto bastante adverso, como o leitor 

pode adivinhar.  

O tema e o mote que orientam o então projeto de um 

pequeno conjunto de textos críticos sobre a representação 

política no Brasil teriam a pretensão de indicar, pelo menos de 

sugerir, aquilo que se entendia ser as condicionantes mais 

empíricas e diacríticas do processo recente (pós-ditatura) de 

construção e institucionalização do que poderíamos chamar, 

com certa grandiloquência, – sem a ter, de fato – de o dispositivo 

de representação e distribuição do poder na experiência 

brasileira recente, com um senão: recuperando nesse processo 

aquilo que de certo modo a ditadura pôs como pressupostos de 

sua própria superação. 

O senão do último período não esconde a inclinação teórica e prática 

presente nos esforços críticos aqui colocados: recuperar e fazer a genealogia 

                                            

* Este texto, bom como o anterior, deve agradecimentos a Cícero Araújo, pelas indicações bibliográficas e 

pelas as sugestões de abordagem. Fica aqui nossa menção.  
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mínima daquilo que permanece como legado da ditadura, pós transição 

democrática, com todos os problemas que a expressão carrega.  

Para tal, armávamos uma estratégia específica, talvez não tão clara no 

texto que antecede este: recuperar os elementos de constituição de um ator 

“menor” do processo de construção da ditadura, elemento recessivo, 

coadjuvante (ao menos na aparência), mas que vinha no bojo daquilo que 

entendíamos ser a mais significativa reconstrução institucional, em sentido 

amplo, a que o Brasil se sujeitou desde o período getulista (com a soma dos 

esforços de 1930 e 1937), feito notável, há que se reconhecer, da última ditadura, 

o conhecido golpe de 1964.  

Os pressupostos mais óbvios desse ponto de partida, que ensaiamos 

indicar no momento anterior, derivam do seguinte diagnóstico, que retomamos e 

resumimos: o que houve em 1964 não se limitou a ser mais um episódio do que 

se poderia chamar de radicalismo tenentista, que marcou vários momentos 

nacionais, desde o golpe oligárquico da República – sua gênese e semente –, 

passando pela chamada Revolução de 1930,  pelo Estado Novo, a queda de 

Vargas em outubro de 1945, e pelo ciclo democrático populista de 1945 a 1964 

(de constituição liberal), com suas ameaças de golpes e variadas presepadas de 

caserna. Se o radicalismo tenentista tinha que ver, essencialmente, com o papel 

político que os estamentos médios do oficialato reconheciam como sendo o seu, 

de poder moderador, o golpe de 1964 significou a ultrapassagem de muito desse 

pressuposto, enraizado entre nós desde a República Velha. Expliquemos: a 

partir dessa autocomplacência messiânica típica de corporações, derivava uma 

disposição autoritária, salvacionista e abstrata que definia em boa parte a 

identidade do exercito brasileiro em especial – das forças armadas em geral – 

como o poder moderador por excelência, acima das paixões políticas, com direito 

constituído de intervir na vida política nacional em nome da paz social e de 

nossos melhores valores. Essa marca de identidade veio sendo reforçada desde 

o golpe da República, por uma séria de golpes, tentativas de golpes, 

conspirações de toda ordem, caracterizando esses estratos médios do oficialato 
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como uma força política efetiva, a ser mobilizada inclusive por seus superiores. 

Essa marca diacrítica de identidade, reforçamos, supomos ter assumido para si 

as forças armadas desde o golpe da República. Sem demonstrar exatamente a 

tese, sigamos. 

O que houve em 1964, porém, foi além e muito mais além do que se 

poderia inscrever como simples episódio do radicalismo tenentista, tal como 

conhecido, apesar de a aparência inicial confirmar em parte essa expectativa, 

com o governo Castelo Branco prevendo inicialmente eleições “civis” em dois ou 

três anos. Como se sabe, não foi bem isso que sucedeu, e a história a ser 

contada deve ser outra. Segundo nos parece, houve uma extrapolação daquele 

radicalismo, em termos então inéditos, capturando e ressignificando em 

amplitude e pretensões outros radicalismos mais difusos, enraizados na política 

nacional, no que todos tinham de mais autoritário e antipopular (seguindo mais 

ou menos o recorte bacharelesco e positivista, aliás). Em certas ocasiões, esses 

radicalismos, agora ressignificados, são apropriados para extensivo uso político 

de direita, com a qual se plasma, como se plasmou naquele momento histórico 

específico, por uma empatia que não seria absurdo reconhecer como sendo de 

classe – há episódios desse radicalismo na esquerda igualmente, vale dizer. Tal 

confluência conjuntural e estrutural do modo das operações do poder entre nós 

deu-se em um instante chave da vida nacional, instante em que se vivia uma 

aguda polarização modernizadora – os impasses tipicamente burgueses, nas 

palavras de umas das melhores testemunhas da época: distribuição de poder e 

modernização econômica, revolução política e superação do 

subdesenvolvimento, mais ou menos nos termos nostálgicos de uma época que 

passou. As reformas de base do governo Jango poderiam ser entendidas, 

ademais, como o índice desse impasse modernizador, que, por ser real, a 

despeito das várias fraseologias que tentavam captar-lhe o sentido, mobilizou a 

inteligência nacional como nunca, – o que não impediu que essa mesma 

inteligência saísse naturalmente perdedora do processo. 
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O efeito daquele novo ciclo nacional – vencedor – da modernização 

conservadora e autoritária, principalmente conservadora e autoritária, foi um 

profundo redesenho institucional  sobretudo da representação política, mas não 

apenas dela. Dos Atos Institucionais ao plano Campos-Bulhões, iniciou-se um 

vigoroso esforço “reformista”, com importantes e profundas reformas, políticas, 

constitucionais, administrativas, trabalhista e financeiras, para ficarmos nas mais 

óbvias. Um dos pressupostos desse redesenho e simultaneamente seu efeito 

mais notável foi o de inviabilizar os termos que então se punha a polarização que 

vivia o país às vésperas do golpe, de modo a inviabilizar a medida de sua  

“representação”, o que implicou, em termos práticos, negar reconhecimento a 

atores sociais e seus representantes que então emergiam de um inusitado 

processo  de  “tomada de consciência e de posição” (na falta de expressão 

melhor), afim de apossarem-se de seu quinhão da representação. Na lei ou na 

marra. 

Não havendo necessidade de suspense, a figura que seguimos para 

contar essa anedota não poderia ser outra senão o MDB (posteriormente, PMDB, 

com a reforma eleitoral de 1979), e caso haja surpresa, a resposta é simples: o 

MDB nunca foi de fato e de sentido pleno oposição ao golpe. Ele é efeito do 

golpe e da reordenação institucional que o golpe ensejou. Antes, ele foi o centro 

construído pelo golpe para neutralizar o polo de esquerda, essencialmente 

trabalhista, na prática o polo “distributista” e igualitarista que tencionava a 

experiência política nacional naqueles idos de pré-golpe (o de 1964, bem 

entendido). Já fomos “modernos” , e vale aqui uma nota de nostalgia. O MDB foi 

o regresso de nossa menoridade (como alguém, aliás, escreveu por esses dias),  

o mais caro legado do golpe: ele nasceu para ficar. 

Retomando, assim, de onde paramos, voltamos ao início dessa segunda 

parte, talvez para uma inflexão inusitada. Não tanto por amor à contradição, amor 

custoso, vale dizer. Mas, principalmente, por respeito a esta tentativa ingênua, 

reconheçamos, de dar conta da complexidade de um processo que agora parece 

anunciar seu esgotamento.   
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Se em junho de 2015 (ocasião de lançamento do número 8 da Revista 

Fevereiro) a situação política e econômica conturbada e em ebulição do país 

ainda permitia alguma distância crítica e, digamos, abusando de um falso humor 

weberiano que não nos comove, permitia alguma distância científica dos 

problemas mais imediatos (e mediados) nos quais submergia o país, esperando 

por Godot ou São Sebastião, conforme a confissão de cada um, agora a situação 

atinge um certo clímax (ou anticlímax, a depender do ponto de vista e do 

desfecho dos acontecimentos). É impossível, parece-nos, não se sentir tragado 

pela gravidade do que está em curso: possivelmente às vésperas de um novo 

golpe, com amplitudes e pretensões semelhantes à daquele último. E o mau 

agouro do último período decorre em boa parte de uma constatação analítica 

que a sequência do texto tentará bem apresentar. 

Ainda sim, ensaiemos esse último esforço, bastante inglório, diante de 

urgência urgentíssima de tudo. 

Retomemos, com alguma revisão, o sentido desses modestos acúmulos. 

Nossa questão inicial sempre foi menos “a crise da representação”, que servira 

de ponto de partida ao texto anterior, expressão que se tornou bastante usual 

entre nós depois das chamadas manifestações de junho de 2013, e que coincide 

com a queda abrupta da popularidade de todos os governos instituídos, mas 

principalmente do governo federal; e muito mais com o modo “como a 

representação representa ou não”, a depender das circunstâncias, localizando 

essa representação no especial terreno acidentado que é o nosso.  

Fica-se muito tentado a se voltar ao problema da representação neste 

momento em que ela passa, de certo modo, a representar, algo que já 

advertíamos no texto anterior: a crise da representação não significa 

absolutamente que ela “não mais represente”, mas sobretudo que ela não 

representa quem ela diz representar, ainda que represente quem ela não pode 

simplesmente prescindir de não representar. Logo, ainda que haja uma lógica 

institucional e formal que imponha limites à representação, reconheçamos, há 
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igualmente uma pertinência e afinidade material, critério de seu funcionamento 

como dispositivo de bloqueio, controle e represamento da própria representação 

tomada como ideal, e, simultaneamente, representação de fato, violência 

mediada e reconhecida em uma sociedade conflagrada e desigual como a 

nossa. Essencialmente, o que pretendíamos chamar a atenção era para certas 

dobras que a expressão, normalmente rebaixada a slogan, “crise da 

representação”  esconde: a representação, esse dispositivo prático e teórico de 

distribuição e controle do poder, deixa de representar alguns, mas não pode não 

representar todos, o que implicaria um certo igualitarismo que não tem lugar nem 

figura em nossa sociedade brutalmente desigual. Na reconstrução que fazíamos, 

o MDB era elemento-chave daquele processo especialmente modernizante 

(modernizante e relativamente regressivo), desencadeado pós-1964: seria o 

centro pós modernização conservadora, imune “a qualquer tentativa de regresso 

político ao mundo de pré-964” e que, distribuindo “representação” no varejo, 

imobilizava aquela outra “modernização” crucial ao país, no atacado. Era um 

novo centro, muito diferente, por exemplo, do PSD de antes de 1964, um centro 

construído autoritariamente, e cuidadosamente fragmentado. Um centro sem 

projeto, por definição. 

Analisando retrospectivamente, percebe-se que o MDB seria o candidato 

natural a protagonista da transição, bem como para fiador político das disputas 

ulteriores que a dinâmica político-eleitoral permitisse, no retorno dos militares à 

caserna, sobretudo com o expurgo do AI-5, a maioria confortável com a qual 

Geisel governou e tocou o que ele entendia ser a famigerada distensão lenta, 

gradual e segura.  

 Há, porém, nessa narrativa dois pontos fora da curva que valeria 

mencionar, e que de certo modo organizam a inflexão que pretendemos fazer. O 

primeiro, objeto do texto anterior, trata-se da formação inesperada de um 

aguerrido núcleo oposicionista de fato e de direito no interior do MDB, núcleo 

naturalmente contra-hegemônico: os chamados “autênticos” do MDB. Coube a 

eles não apenas redefinir a dinâmica político-eleitoral durante a ditadura – é a 



Revista Fevereiro 

POLÍTICA  TEORIA  CULTURA                                                   ISSN 2236-2037 

282 

www.revistafevereiro.com 

partir da emergência dos “autênticos” que o MDB passa a ampliar 

significativamente seu espectro eleitoral. Menos não sendo essa a única causa, 

o que é óbvio, ainda assim é fato que parece pouco considerado pelo atual 

estado de nossa ciência política a aparição de uma efetiva oposição parlamentar 

ao regime autoritário e o crescente sucesso eleitoral do MDB que a isso se 

seguiu. Foram igualmente os autênticos que anteciparam em mais de quinze 

anos a pauta da transição democrática, a partir da chamada Carta de Recife, de 

1971: i. eleições diretas para presidente; ii. anistia ampla, geral e restrita; iii. 

Assembleia Nacional Constituinte. 

Da pauta dos autênticos, a única que permaneceu mais ou menos 

incólume (muito menos intacta do que o desejado) foi a da Assembleia Nacional 

Constituinte, ainda que com o senão de não ser ANC exclusiva, pauta dos 

progressistas perdida para os conservadores, sempre de plantão. A anistia, 

votada no governo Figueiredo,  não foi nem ampla, nem geral, nem irrestrita, o 

que não representou uma derrota decisiva naquele momento, tornando possível 

uma movimentação legal importante para a libertação de uma quantidade 

significativa de presos políticos. Mostrou-se, entretanto, como tem se mostrado 

um passivo cada vez mais pesado de ser carregado a médio e longo prazo, que 

negou direito a memória a uma devida justiça reparadora aos abusos criminosos 

cometidos pela ditadura. Para completar o quadro, o primeiro presidente civil 

eleito pós-ditatura não o foi por eleição direta. 

Esse quadro, ligeiro naturalmente, pretende explorar justamente o 

segundo ponto fora da curva no longo processo de redesenho institucional que 

a ditadura nos legou. Esse outro ponto fora da curva, cujo antecedente foi 

construído pelos autênticos do MDB, trata-se da Constituição de 1988 e o 

processo constituinte que lhe deu forma. 

Essa inflexão não é desinteressada. O país vive hoje uma crise aguda, e 

a fórmula “crise de representação”, glosando ainda o mote do qual partíamos, 
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soa muito insuficiente para ter o condão de, ao menos, indicar a extensão e a 

complexidade dos dias de hoje. 

Há uma importante crise econômica no Brasil e no mundo, que reatualiza 

um conflito distributivo ancestral, que pareceria ter sido ao menos reconhecido 

como passivo comum da sociedade brasileira, e não o foi, em meio a uma 

situação política altamente conflagrada. No exato momento em que se deveriam 

consagrar os dispositivos distributivos que o país criou nos últimos doze anos, 

atualizando os termos de um pacto social previsto nos marcos abstratos da 

Constituição de 1988, abstratos porque custavam a se atualizar em políticas 

públicas efetivas, esse dispositivos que operaram com relativo sucesso, 

mecanismos reformistas e perfeitamente adequados ao status quo, passam a 

ser álibis de uma regressão discursiva e ideológica a lubrificar uma conflagração 

política sem precedentes, regressão discursiva antidistributiva e protofacista, 

algo que beira, para sermos modestos no juízo, o racismo de classe, já estando 

aí incorporadas outras formas nativas de racismo.  

Há igualmente na praça um feroz populismo de extrema direita, em 

alguma parte causa, em boa parte efeito desse processo de conflagração política 

e crise econômica, somada à má gestão política da ordem por parte do governo. 

Soma-se a isso uma larga operação judicial em curso, de duvidosa obediência à 

Constituição, que atinge o sistema político como um todo (de maneira desigual 

naturalmente) e não se furta a fazer uso político de procedimentos policiais, 

muitos dos quais ilegais, e de ter uma clara agenda política, de modo a intervir 

em um processo já bastante conturbado, ainda que ressaltemos o objeto dessa 

operação, bem como os resultados parciais que obteve e ainda venha a obter, 

não é desprovido de materialidade. Nesse contexto complexo, a “crise da 

representação” serve muito bem a gregos e troianos. Soma-se a isso – o dado é 

relativamente novo, mas vale menção – a incapacidade dos partidos de oposição 

em serem mais regressivos que o eleitorado que alimentaram até ontem com 

lorotas e preconceitos de toda ordem. Esse eleitorado parece ter ultrapassado 

de fato a direita constituída, em direção a uma ultradireita, a se constituir, talvez. 
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De fato, a ordem da representação, a esta altura tomentosa dos acontecimentos, 

pode sujeitar-se a uma dupla crítica, com vários vieses: daqueles que nunca 

foram representados e daqueles que não se sentem representados o suficiente. 

Diante desses impasses formais e materiais, vemos os próceres do sistema 

político, em sua maioria, acuados de modo inédito. Boa parte, por boas razões 

políticas e legais, no mais das vezes, em medida desigual, o que aumenta a 

confusão. O que não implica que um dos sucedâneos disso, a supor um “que se 

vayan todos”, seja melhor do que o mínimo que se tem hoje, a duras penas, em 

termos de marcos legais, direitos individuais e sociais e representação política. 

De fato, a situação leva a crer que o sentido dessa crise “sistêmica”, abusando 

do termo, indica em parte (em boa parte, cremos), que estamos às vésperas da 

ruptura daquele centro que seria o fiador do processo político pós-golpe de 1964 

e se tornou fiador – inesperadamente – de um novo ciclo constitucional nacional 

inédito, pelo que representa em termos formais e materiais a Constituição de 

1988. As consequências disso não serão de pequena monta. E ainda que possa 

soar artificial para alguns ver no embate em torno do impedimento ou não da 

presidenta da República uma luta simplesmente maniqueísta entre governo e 

oposição, há outra disputa mais profunda e decisiva que se superpõe a esta e 

lhe toma o sentido: no contexto esgarçado e problemático da representação 

política entre nós, o impedimento pode bem representar, e nós cremos que sim, 

o fim de um ciclo – não de um partido, nem de um projeto político – , o fim do 

último ciclo constitucional brasileiro. A olhar pelo retrovisor, as datas obedecem 

alguma regularidade. A ruptura sistêmica de nosso centro político pode significar, 

enfim, que não haverá mais fiador político para o marco legal e civilizatório que 

representa a Constituição Federal de 1988, e às políticas distributivas e de 

reconhecimento, igualitárias e de proteção à pessoa, que ela representa. 

Notemos que, mesmo que sua aplicação tenha redundando em um reformismo 

moderado, para não dizer fraco, como a experiência política recente de esquerda 

o demonstra, moderado na forma, mas de impacto material importante e 

inegável, essas políticas correm o sério risco de perderem o título legal que lhes 

assegura a devida legitimidade e com ele o reconhecimento objetivo que as 
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legitima como portadoras de algo como o mínimo aceitável para o nosso pacto 

social. O que pode estar em curso seria um bloqueio brutal de políticas 

igualitaristas que marcaram, como projeto e marco de conciliação e transição 

pós-ditadura e pós-AI 5, a elaboração da Constituição de 1988. Para esse 

abismo o país se dirige. 

Essa longa digressão não pretende encerrar o assunto no calor da hora. 

Pretende ligar os fios de uma meada que pouco a pouco se esclarece. O MDB 

hegemônico, que se constituiu como centro fiador do golpe, destinado a crescer 

e operar a transição por dentro (ou quase) foi quem derrotou a oposição 

parlamentar mais relevante dos anos mais duros da ditadura: os autênticos do 

MDB, seu núcleo contra-hegemônico. Essa derrota não implicou, no entanto, o 

esquecimento da pauta de oposição que os autênticos inauguraram. Os motivos, 

tentaremos seguir na sequência. E pouco mais de quinze anos depois, como já 

dissemos, a pauta retorna e de todas a que melhor vinga é a ideia de uma 

reconstitucionalização do país, como forma pacífica mas enfática de superar a 

ditadura. Seria a transição para a democracia pela via parlamentar, mas em um 

sentido muito específico, especial. Pela via de uma Assembleia Nacional 

Constituinte. 

Importante lembrar que apesar dos tanques de guerra tomando a Avenida 

Atlântica em 31 de março de 1964, o golpe não prescindiu de seu duplo 

parlamentar, igualmente farsesco. O golpe, em suma, não abriu mão do teatro 

parlamentar. Para isso serviu a declaração de vacância da presidência da 

República, estando ele em território nacional, levada a cabo pelo então 

presidente do Congresso Nacional Senador Moura Andrade, futuro quase vice-

presidente do General Castelo Branco. Em 21 de novembro de 2013, o 

Congresso Nacional votou projeto de resolução que anulou a então declaração 

de vacância de 2 de abril de 1964. 

O propósito inicial desse texto seria fazer um contraponto ao MDB como 

agente da reconstrução institucional do imediato pós golpe com outro momento  
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importante de reconstrução institucional, no pós-pós-golpe: o sentido da 

Constituição de 1988.  

É preciso reconhecer de antemão a especificidade e o sentido do 

processo, de onde partimos: se o processo constituinte que marcou a transição 

democrática brasileira foi insuficiente do ponto de vista da esquerda e mesmo do 

ponto de vista das promessas não cumpridas que ele mesmo avocou, não resta 

muita dúvida que os grandes derrotados no último processo constituinte 

brasileiro foram os conservadores, e os partidários da antiga ordem – aglutinados 

naqueles momentos finais do regime, não mais vigendo, mas ainda operando, 

em torno do poder executivo, da inusitada Presidência da República de José 

Sarney e do Supremo Tribunal Federal, refratário em reconhecer o caráter 

originário do processo constituinte. 

A questão a que chegamos finalmente pode ser colocada nos seguintes 

termos: o que levou o MDB da repulsa à obsessão pela Constituinte, marcando 

uma inflexão inusitada e tornando o fiador natural de um novo pacto social? 

Seguindo em parte a narrativa proposta por Antônio Sergio Rocha135, é 

possível localizar no pacote de Abril de 1979, de Geisel, obra e graça da maioria 

confortável que lhe dava o AI-5, o ponto de inflexão do MDB hegemônico. É a 

partir desse momento que há uma virada, de importantes consequências. Daí 

em diante, o grupo hegemônico do MDB muda o sentido da narrativa: o partido 

passa a fechar questão em torno do tema da Constituinte. O centro político passa 

a ter um projeto, e um projeto de transição da ditadura. 

O pacote de abril não veio sem trilha sonora para o MDB, moderado ou 

não. Ele não apenas fechou o congresso como cassou o líder do MDB na 

                                            

135 Este texto é muito devedor do número 88 de Revista Lua Nova – Lua Nova, Revista de Cultura e 

Política, 2013, n. 88 – número consagrado à Constituição e ao Processo Constituinte. O número é 

excepcionalmente bem feito, o que fazemos questão de indicar,  e nos permitimos destacar, em especial, 

dois textos: “Genealogia da Constituinte: do autoritarismo à democratização”, de Antônio Sérgio Rocha, e 

“O processo constituinte brasileiro, a transição e o poder constituinte”, de Cícero Araújo. 
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Câmara, o deputado “autêntico” Alencar Furtado. O golpe não foi de pequena 

monta. O regime recrudescia quando se preparava, em tese, para a distensão 

lenta, gradual e segura. Evidentemente que tudo se explica pelo famoso 

movimento pendular da abertura, metafisica de importante alcance publicitário 

naquele momento. A mensagem, entretanto, foi captada pelo núcleo dirigente do 

MDB. 

De fato, não parece suficiente supor que o tema da Constituinte 

retornasse agora hegemônico no MDB em função de uma desagravo aos 

“autênticos” ou em função da surpresa que causasse mais uma arbitrariedade 

dos próceres da ditadura. Àquela altura, ninguém duvidava do alcance do porrete 

do AI-5. Portanto, não foi tanto a surpresa pela ato que deve ter causado a 

reação do MDB. Parece-nos que a mudança importante que o pacote de Abril 

ensejou decorre de um diagnóstico mais profundo: a tradição parlamentar de 

que, bem ou mal, todos os congressistas participavam, era a mesma, de fato, 

em relação a qual o golpe não pode prescindir, mesmo como farsa como a 

declaração de vacância da presidência da República em 1964, essa mesma 

tradição corria sério risco formal, em sentido próprio com o sentido que o pacote 

de Abril projeta como permanente ameaça. Assim, a adesão à tese da 

Constituinte surge como uma resposta de sobrevivência e uma aposta no futuro. 

Ela ofereceu ao MDB um projeto de médio prazo que o partido até então não 

tinha ou não o tinha com a clareza e distinção devidas. O regime não duraria 

para sempre e de certo modo urgia pensar e preparar a transição. Era a função 

do centro, por excelência: mediar a transição. Com todas as condicionantes 

fatais, diríamos, que o golpe impôs ao parlamento – não apenas cassações, 

igualmente e sobretudo a disposição de falsear permanentemente a verdade da 

eleição e da representação, com os senadores biônicos, por exemplo –, foi o 

golpe de abril que indicou de maneira cabal que não haveria regras do jogo 

enquanto perdurasse o AI-5  e a parafernália legal que orbitava em torno dele. 

Contra isso, apenas o remédio da constitucionalização do país surtiria efeito.  

Esse tema surge então como o projeto de centro político que faltava ao MDB 

para lhe dar tônus e vértebras, somada à constatação óbvia então de que o 
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movimento eleitoral pendia à oposição, desde de pelo menos início dos anos 

1970, isto é, havia uma tendência em direção à mudança. 

Essa breve aceleração política dos fatos não contava – ou não previa 

ainda – com outra, a se dar nos estertores da ditadura, no já quase disfuncional 

governo Figueiredo. Talvez essa segunda aceleração tenha inscrito um sentido 

inesperado no projeto de reconstitucionalização do país. Tal como o segundo 

choque do petróleo (aliás, mais ou menos contemporâneo deste), essa segunda 

aceleração política dos fatos foi mais aguda – pari passu com o esgotamento da 

ordem econômica da ditadura –, e levou, de certo modo, a sociedade a 

“emparedar” o regime, pouco a pouco sem mais recursos difusos que o puro 

arbítrio. 

Ela poderia culminar com a derrota da situação no colégio eleitoral e, 

moto-contínuo, a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte, para 

fins de cronologia, mas isso não seria o mais importante. O mais importante seria 

que esse movimento final, em sentido largo popular e parlamentar de 

contestação da ditadura, tev  pelo menos dois antecedentes-chaves. O primeiro: 

a incorporação do tema da Constituinte pela sociedade civil e a opinião pública, 

a partir do MDB. Não apenas a OAB se envolveu diretamente no assunto, com 

a defesa da reconstitucionalização por parte de Raymundo Faoro. A Igreja 

Católica, apoiadora de primeira hora do golpe, muda igualmente de lado, e ao 

assumir a pauta dos direitos humanos, em face da desfaçatez cínica da tortura 

e do assassinato como método que assumiu o regime, o que traz mais água para 

o moinho de uma ANC. Segundo: a impressionante campanha pelas Diretas Já, 

que produziu a mais importante mobilização popular desde o início da ditadura, 

fundada em uma pauta clara e objetiva. Foi a campanha pelas Diretas Já que 

trouxe à luz uma miríade de organizações de esquerda, fustigadas e perseguidas 

tenazmente pela ditadura. Esses dois eventos, concorrentes e de certo modo 

complementares, preparam os ânimos do país para a ANC.  
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Daí ocorreu algo inesperado, não talvez para os ânimos que permeavam 

aqueles tempos. 

Contrariando todas as expectativas conservadoras, e, sobretudo, os 

expedientes conservadores mobilizados pelos fiadores da transição mais fieis ao 

antigo regime – a Comissão Arinos, o debate no STF acerca do caráter derivado 

e não originário do texto constitucional, a atuação da presidência da República 

para mitigar os poderes da ANC, já no divórcio que se seguiu à lua de mel da 

Aliança Democrática, e a própria maioria parlamentar que era, afinal, 

conservadora, o debate em torno da Constituição “analítica” ou “sintética”, para 

enumerar alguns –, e, contrariando tudo isso, o resultado que tomou forma na 

Carta Magna de 1988 foi a da mais progressista constituição brasileira. O ímpeto 

de reformas constitucionais a que se seguiu a sua promulgação não demente a 

tese, antes a reforça. 

Como isso foi possível, eis a questão? Parece-nos que dois fatores se 

conjugaram para operar esse feito, fatores muito típicos daqueles tempos.  

Primeiro: uma inédita participação popular e progressista, com presença 

intensiva de atores extra parlamentares nos trabalhos da casa, seja mediante a 

figura das emendas populares, seja mediante a presença permanente na ANC. 

Um clima muito específico de “poder constituinte” (como bem observa Cicero 

Araújo) decorreria disso, criando os pressupostos materiais de uma nova 

“instituição” do poder. Soma-se a isso, paradoxalmente, o fato de a ANC não ser 

exclusiva: os constituintes, fazendo duplo com o fato de serem deputados eleitos 

na expectativa de serem reeleitos, parece-nos, ficaram mais sujeitos e 

vulneráveis à pressão popular e extraparlamentar. Segundo: com o 

esquecimento nas gavetas dos palácios do projeto constitucional da Comissão 

Arinos, projeto de “doutos”, e nisso fiel ao nosso típico espírito autoritário, o 

processo constituinte partia do zero, em iniciativa inédita. Esse ponto de partida 

implicava já a assunção tácita de uma constituição de formato “analítico”, 

preferência dos progressistas, que incorpore no texto constitucional temas 
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substantivos e detalhes materiais desses temas, levando em conta a natureza 

das matérias, não apenas a sua forma, e não se limitava a ser apenas um 

desenho formal da vida nacional. Com isso, quase sem discussão, caiu a tese 

da uma constituição “sintética”. Paripassu no processo constituinte se formou um 

campo progressista, liderados por Mário Covas, que teve presença notável em 

todo o processo, presidindo a Comissão de Sistematização, a esquerda do 

PMDB, que, atuando nos interstícios e nas complexidade das comissões, 

subcomissões, presidências e relatorias do processo constituinte, conseguiu 

emplacar uma agenda amplamente progressista, contando também com certa 

indulgência do presidente da ANC, o deputado Ulysses Guimarães.  

Como se observou com pertinência, a Constituição Cidadã, derrotou a 

posição conservadora, a grande mídia que tentou de maneira mitigada tirar-lhe 

legitimidade, e mesmo o Centrão, reação conservadora parlamentar um pouco 

tardia.  

Com sua promulgação, como o “Velho do Rastelo”, a opinião dominante 

nacional procurou esquecer-lhe o teor, rebaixar a importância, e quase 

imediatamente clamar por reformas constitucionais.  

Desde então, e em consonância com a dinâmica eleitoral pós-

Constituição de 1988, o PMDB controla a dinâmica das reformas constitucionais, 

assumindo o ônus de centro fiador do processo e da disputa políticos.  

O que o atual processo de impedimento da presidenta da República 

repõe, como veículo, de um movimento maior, é o quanto é possível à elite 

nacional preservar de nossa aberrante desigualdade a seu benefício em face da 

Constituição de 1988. Essa é a questão oculta na atual crise econômica e 

política. 

Nosso mote, em torno do qual demos algumas voltas é e continua sendo 

“a representação e sua crise”. No balanço melancólico desse texto concluamos 

com o seguinte: a crise do impedimento, que cada vez mais torna-se crise 
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institucional e crise constitucional, é muito especialmente crise da 

representação. A elite nacional já não se sente representada pelos marcos 

civilizatórios da CF de 1988, ela não mais a representa. Esse pecado é mortal. 

Com isso, a ralé deve refazer o caminho da invisibilidade e da humilhação. 

Repentinamente voltaremos ao Brasil. 
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Pierre DARDOT e Christian LAVAL 

Tradução: Martha COSTA 

O neoliberalismo, um sistema fora da 

democracia 

 

“Não pode haver escolha democrática contra os tratados europeus”.  

Jean-Claude Juncker, Le Figaro, 29 de janeiro de 2015. 

 

 

 

As derrotas do movimento social se acumularam 

nesses últimos anos, a arrogância dogmática dos 

dirigentes políticos e dos dominantes em geral é 

cada vez mais evidente, a certeza de que a única 

política a seguir é a das “reformas” neoliberais é 

amplamente compartilhada entre os economistas 

do mainstream. O neoliberalismo não está morto 

e talvez não esteja perto de morrer. É evidente que 

ele se reforça e se radicaliza. Nenhuma crise é 

capaz de freá-lo. Ao contrário, ele se reforça na 

mesma proporção dos desastres que engendra. 

Essa é a triste lição que somos obrigados a tirar dos anos que nos separam do 
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paroxismo da grande crise de 2008. Logo após o seu desencadeamento, certo 

número de observadores ou de dirigentes políticos de diferentes orientações 

havia decretado que “o neoliberalismo estava morto”. Era esse, por exemplo, o 

tema do célebre artigo de Joseph Stiglitz de julho de 2008 intitulado “O fim do 

neoliberalismo”, título que fazia eco ao famoso texto de Keynes, “O fim do laisser 

faire”, escrito em 1926. Distante desse artigo pelos 82 anos que os separam, a 

crítica de Stiglitz era quase a mesma: o mercado, deixado a si mesmo, sempre 

conduz a uma má alocação dos recursos, à especulação, à crise. Se é possível 

concordar com a constatação do fracasso do neoliberalismo, de modo algum é 

possível concordar com a conclusão que Stiglitz tira dela, a saber, que o 

“benefício da crise mundial” consistiria no afastamento definitivo do 

“fundamentalismo de mercado”. Percebemos, atualmente, que a crise ainda não 

trouxe nenhum benefício desse gênero e que assistimos, antes, a uma 

radicalização das políticas neoliberais. Portanto, a questão consiste em saber 

por que a crise de 2008 não desembocou num questionamento do 

neoliberalismo, como pensava Stiglitz (e tantos outros). Para colocar a questão 

de outra maneira: é preciso nos perguntar por que a analogia com os anos 1920 

e 1930 não parece pertinente, ao menos até o momento. Esta é uma questão 

maior que ainda não foi resolvida.  

Evidentemente, não queremos concluir que o neoliberalismo seja dotado 

de uma eternidade qualquer. É possível até mesmo pensar que a rigidez própria 

ao sistema econômico-político do neoliberalismo recoloca na agenda das 

sociedades o imperativo propriamente revolucionário: o de uma autoinstituição 

da sociedade. Em primeiro lugar, é importante nos interrogarmos sobre o caráter 

sistemático do dispositivo neoliberal, que torna difícil, e mesmo impossível, toda 

inflexão das políticas adotadas. Na realidade, não nos interessamos mais 

apenas por “políticas neoliberais” no quadro de um regime político-econômico 

que poderia aceitar políticas diferentes, por exemplo, socialdemocratas, no 

sentido mais tradicional do termo. Interessamo-nos por um sistema neoliberal 

mundial que não tolera mais distância em relação a um programa de 
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transformações que visa reforçá-lo sempre mais. Esse sistema neoliberal nos 

faz entrar na era pós-democrática.  

 

Três interpretações da radicalização neoliberal 

 

A Europa oferece, desde 2010, o espetáculo particularmente instrutivo 

dessa radicalização neoliberal: ainda que as políticas de austeridade tenham 

demonstrado seu fracasso, elas continuam a ser impostas com o pretexto de que 

não há nenhuma outra solução para os Estados senão reembolsar as dívidas 

públicas até o último euro devido. Por um formidável passe de mágica, 

confundindo o efeito e a causa, “o Estado superendividado” foi designado como 

o primeiro responsável por todos os infortúnios das sociedades. E as 

consequências da austeridade – efeitos recessivos maciços sobre a atividade 

econômica, fraco crescimento, desemprego, queda dos rendimentos –, 

constituíram a ocasião para impor uma série de “reformas estruturais” visando 

desregular o mercado de trabalho, aumentar os lucros e proteger os altos 

rendimentos. Tudo se passou como se a crise financeira de 2008 tivesse 

permitido a acentuação e a aceleração do programa neoliberal. A suposta “busca 

do crescimento” serve ainda hoje de pretexto para aplicar as medidas mais 

socialmente regressivas, para aumentar as vantagens concedidas ao capital, 

para aprovar os acordos comerciais internacionais mais favoráveis às grandes 

empresas. Não faltam explicações encarregadas de dar conta dessa 

radicalização. Podemos distinguir, dentre elas, teses “ideológicas”, 

“sociológicas”, “econômicas”: as que fazem do neoliberalismo uma doutrina que 

funciona por imposição maciça de evidências indiscutíveis, as que realçam, 

sobretudo, o extraordinário desequilíbrio nas relações de força entre as classes 

e, enfim, as que mostram que as formas do novo capitalismo mundializado e 

financeirizado são as instâncias “profundas” das políticas praticadas. Disso se 
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extraem três tipos de explicação que é preciso examinar: a recusa da realidade; 

o desequilíbrio crescente das forças em competição; a lógica intrínseca do 

capitalismo contemporâneo.  

 

1) A recusa da realidade 

Como explicar que os detentores do monopólio da palavra pública 

legítima, jornalistas, editorialistas, políticos tenham tão rapidamente ocultado a 

crise, esquecido seus fatores e encadeamentos, reprimido todo questionamento 

sobre os riscos de uma repetição do crash financeiro, fechado os olhos para os 

sofrimentos suportados pela população e para os efeitos políticos da crise 

social? Depois de um tempo brevíssimo de hesitações sobre a conduta a adotar, 

acompanhado de algumas autocríticas (lembramos a mea culpa de Alan 

Greenspan perante os representantes americanos), o espaço midiático foi 

novamente inundado por um fluxo de mensagens idênticas àquelas que 

prevaleciam antes da crise: somente existe e existirá um único sistema 

econômico, e esse sistema é fundamentalmente sadio. A continuação das 

políticas neoliberais seria, portanto, devida à persistência dessa repetição 

bombástica do “pensamento único” feita pelos editorialistas econômicos, e 

mesmo pela maioria dos jornalistas. Seguindo essa explicação, os neoliberais 

travaram, através dos meios de comunicação, uma guerra unilateral que lhes 

permitiu impor uma percepção comum da realidade (o senso comum de 

Gramsci). Propriamente falando, eles não ganharam a “batalha das ideias”, pois 

nunca houve, realmente, um “campo de batalha” entre adversários declarados. 

E, aliás, não são ideias claramente expostas e articuladas que triunfaram, pois, 

se o fossem, elas deveriam remeter a um referente no real. Trata-se, antes, de 

uma construção da realidade percebida, que torna natural, evidente, fatal, o 

curso das coisas e que explicaria a anestesia das sociedades.  

Isso poderia se explicar, inicialmente, pelo fato de a economia 

mainstream, que justifica essas políticas neoliberais, ser essencialmente autista, 
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como há muito tempo mostraram os “heréticos” do pensamento econômico.136 É 

impressionante observar que, apesar da falência completa das teses sobre a 

eficiência perfeita dos mercados, a teoria econômica padrão foi tão pouco 

abalada por esse fracasso e continua sendo arquidominante nas universidades 

do mundo inteiro. Quando certas autocríticas se tornaram inevitáveis – 

pensamos nos “erros” dos economistas do FMI que subestimaram os efeitos 

multiplicadores da austeridade –, elas não foram acompanhadas por nenhuma 

revisão das políticas desastrosas adotadas na Europa. Nesse sentido, os 

neoliberais são bastante “fundamentalistas”, para retomar a fórmula de Stiglitz, 

fechados no jugo de uma doutrina dogmática que os torna impermeáveis ao real. 

Esse enclausuramento voluntário poderia também resultar da característica 

revolucionária do neoliberalismo, que Pierre Bourdieu enfatizava. A “revolução 

conservadora” neoliberal consistia, segundo ele, em realizar uma utopia de 

traços científicos, isto é, a utopia do mercado autorregulado.137 Essa utopia tem 

seu dinamismo próprio, seus efeitos de entusiasmo e de cegueira. Os fracassos 

são sempre insuficiências e incompletudes na aplicação do modelo de sociedade 

que encorajam a “ir mais longe e mais rápido” na realização do sonho utópico. 

Numa palavra, os neoliberais são promotores de uma “revolução conservadora 

permanente” imunizada contra todas as provas do real e que vê nos fracassos 

apenas razões de uma radicalização crescente.  

 

2) O desequilíbrio crescente da relação de forças 

A crise não é um fator que acelera a chegada da revolução, como, Marx 

chego ua pensar, assim como não é um meio de reforçar o poder dos 

dominantes, porque ela permite transferir o custo de sua “resolução” (na 

                                            

136 Podemos aqui remeter a uma abundante literatura que reúne correntes críticas bastante diversas. Na 

França, o coletivo dos “economistas estarrecidos” acusa o irrealismo e a inconsequência das políticas de 

austeridade. Cf. Manifeste d’économistes atterrés (Éditions Les liens qui libèrent, 2011) et Nouveau 

manifeste des économistes atterrés (Éditions Les liens qui libèrent, 2015).  

137 Cf. Pierre Bourdieu, Contre-feux, Raisons d’agir, 1998.  
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realidade, de sua perpetuação) para as classes populares e assalariadas. É inútil 

ver nisso uma estratégia deliberada ou mesmo uma conspiração. A crise permite 

criar uma reserva de mão-de-obra disponível e uma insegurança social geral que 

disciplinam o assalariado, desorganizam-no, impedem-no de resistir à demolição 

de suas conquistas. No fundo, ainda que não tenha sido deliberadamente 

provocada, a crise se tornou, uma vez desencadeada, um formidável 

instrumento que serve os interesses dos mais fortes. É a tese segundo a qual a 

vingança dos ricos e dos poderosos sempre fará que eles exclamem: “Viva a 

crise”. Talvez essa explicação conceda uma parte excessivamente grande à 

programação estratégica da classe dominante, no entanto, ela tem para si certa 

credibilidade histórica. A luta travada pelos mais ricos e detentores do capital 

para recuperar o tempo perdido ou, mais exatamente, para recuperar o lucro 

perdido durante os “trinta gloriosos”, não terminou, mas durará tanto quanto for 

permitida pelo estado muito favorável da relação de forças entre a classe 

dominante e a classe dos assalariados.138 A luta travada pela classe dominante 

com o apoio das oligarquias político-burocráticas se acentua à medida que as 

classes dominantes ganham terreno, se reforçam, estendem sua dominação 

sobre os meios de comunicação, as instituições, no interior dos espíritos. A 

radicalização neoliberal decorre, em primeiro lugar, do fato de que a classe rica 

não terminou sua guerra de agressão contra as classes pobres, em todos os 

planos: privatizações, reduções fiscais, aumento dos lucros, queda das 

“conquistas sociais”, enfraquecimento dos serviços públicos, precarização do 

emprego, intensificação do trabalho, aumento do tempo de trabalho (inclusive o 

domingo), etc. De um ponto de vista sociológico, ainda não se formou nenhum 

sujeito coletivo baseado no modo e com a potência da antiga classe operária. A 

dessindicalização operária prossegue sem ser compensada pela organização e 

pela mobilização de novas forças sociais. Em suma, o neoliberalismo, visto como 

expressão doutrinal e alavanca política das classes dominantes, não estará perto 

                                            

138 Essa explicação em termos de luta de classes se encontra na maioria dos autores que reclamam o 

marxismo. Cf. David Harvey, A Brief History of Neoliberalism, Oxford University Press, 2007; et Gérard 

Duménil e Dominique Lévy, La grande bifurcation, En finir avec le néolibéralisme, La Découverte, 2013.  
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de desaparecer enquanto não houver adversários organizados munidos de um 

projeto alternativo de sociedade.  

 

3) A lógica intrínseca do capitalismo contemporâneo 

A terceira série de explicações da radicalização neoliberal, às vezes de 

inspiração marxista (mas não sempre), combina dois fatores: a dinâmica da 

dominação do capitalismo financeiro e os efeitos autossustentados da 

globalização econômica. O princípio desse tipo de interpretações é o seguinte: 

o capitalismo contemporâneo segue uma trajetória autônoma e potente que 

determina as políticas executadas, que são sempre efeitos de mecanismos e 

encadeamentos econômicos dotados de uma lógica própria. Para tais 

explicações, essa lógica é, ao mesmo tempo, a do “sempre mais” do capital em 

geral e a de um “sempre mais” financeiro muito específico. A financeirização da 

economia é um canibalismo especulativo que devora, progressivamente, a 

economia produtiva. Podendo, nesse caso, apoiar-se sobre o Livro III do Capital, 

esse tipo de explicação mostra que o capital fictício, portador de interesse, 

emancipa-se da produção e vem parasitar, em seu próprio benefício, a repartição 

da mais-valia, de modo que, para manter um mínimo de investimento produtivo, 

é preciso cada vez mais arrochar os salários e aumentar a taxa de exploração.139 

A constatação do peso crescente da renda na repartição do produto é uma 

variante não marxista dessa explicação, que se encontra em Thomas Piketty, 

por exemplo.140 Esse aspecto parasitário do capitalismo contemporâneo é, no 

fundo, somente uma das dimensões de uma globalização que não diz respeito 

apenas aos mercados financeiros. A globalização aumentou a mobilidade e a 

volatilidade dos capitais, o que colocou em concorrência o conjunto das 

condições de valorização do capital e, entre outros, o nível dos salários, a 

                                            

139 Cédric Durand, Le capital fictif, Comment la finance s’approprie notre avenir. Les prairies ordinaires, 

2014. 

140 Cf. Thomas Piketty, Le capital au XXIe siècle, Le Seuil, 2013. 
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proteção social, a tributação dos lucros. Ela criou um imenso exército de reserva 

industrial, do setor terciário e intelectual numa escala planetária. Ela acentuou 

as disparidades de vantagens e dinamismo dos territórios (cidades globais 

prósperas/ territórios periféricos abandonados). Ela não apenas colocou em 

concorrência os assalariados e os territórios, mas também polarizou a mão de 

obra na cadeia de valor, organizada, a partir de então, à escala mundial entre os 

“cognitivos” e os executores taylorizados. Passado o seu período inicial, essa 

concorrência e essa polarização na especialização levam a regressões sociais 

violentas e a déficits comerciais e orçamentários para os países menos bem 

situados. Para recuperar competitividade “fiscal ou social”, os dirigentes dos 

países capitalistas são impelidos a organizar uma desvalorização interna, 

baixando salários e proteção social, isso porque não podem mais desvalorizar a 

moeda nacional devido às pressões financeiras que os credores fazem pesar 

sobre eles.  

Essas explicações são sedutoras, todas elas contêm uma parcela de 

verdade, mas continuam unilaterais e parciais. Elas não chegam a apreender a 

originalidade histórica do neoliberalismo porque reduzem a uma única dimensão, 

seja ideológica, sociológica ou econômica, um processo que exige ser 

compreendido, antes de tudo, em sua sistematicidade. Ora, combinando as três, 

não se faz mais do que juntar três explicações heterogêneas sem conseguir dar 

conta dessa característica sistêmica. Com isso, queremos dizer que é na 

articulação e na coerência de um sistema de regras e de instituições 

econômicas, políticas, culturais, sociais e subjetivas que, a partir de então, é 

preciso buscar apreender essa originalidade histórica. 

 

Um sistema fora da democracia  

Convém levar a sério a hipótese segundo a qual entramos num sistema 

social pós-democrático inédito na história, que rompeu com o velho sistema que 
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articulava capitalismo nacional, Estado social, democracia liberal. Uma certa 

distribuição dos poderes entre o “político”, o “econômico” e o “social” era 

estabelecida, deixando às forças políticas e sociais uma margem de ação e um 

jogo de iniciativas e propostas. Entre essas forças, o sindicalismo participava do 

equilíbrio dinâmico de um capitalismo nacional regulado, garantindo, no entanto, 

avanços sociais e progressões salariais pela negociação e por uma 

conflitualidade relativamente instituída. Capitalismo e democracia – parlamentar, 

mas também em parte social – pareciam poder se conciliar até certo ponto. Com 

o neoliberalismo, essa conciliação não está mais na ordem do dia. O 

neoliberalismo, pela extensão de seus efeitos e manifestações, é um verdadeiro 

sistema político-econômico cuja originalidade é preciso apreender. Essa 

originalidade provém, inicialmente, do fato de que o neoliberalismo visa esvaziar 

a democracia (em sua dupla forma política e social) de seu conteúdo. Percebe-

se melhor agora que as políticas neoliberais obedeceram a uma estratégia de 

“desdemocratização”141, segundo a fórmula de Wendy Brown, que conduziu 

progressivamente ao estabelecimento de uma situação em que a “soberania 

popular”, na orientação das escolhas políticas, é destituída em proveito das 

“forças de mercado”.  

 

1) Um princípio de governo 

Para compreender o neoliberalismo, é preciso voltar àquilo que constituía 

o problema estratégico para os liberais dos anos 1950 aos anos 1970: como se 

imunizar contra a democracia “excessiva” e “totalitária”, que tornava os países 

capitalistas “ingovernáveis”? Na visão deles, não se tratava mais de gerir, quase 

pacificamente, uma conflitualidade social segundo uma “partilha dos benefícios”, 

que podia enganar com a extensão do consumo de massa, mas de promover, 

em todos os níveis, um novo princípio social e político que tivesse um valor e 

                                            

141 Cf. Wendy Brown, Les Habits neufs de la politique mondiale. Les Pairies Ordinaires, 2007. 
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uma força quase constitucionais capazes de limitar as reivindicações populares. 

É isso que a construção europeia assegurará com grande sucesso a partir dos 

anos 1980, como mostraremos adiante. Esse princípio geral é o da concorrência 

de mercado, que se inscreveu aos poucos nas regras do comércio internacional, 

na organização da finança, nas relações entre os países, na gestão dos serviços 

públicos. É ele que está no cerne do “consenso de Washington”, assim como é 

ele que está no centro dos tratados da União europeia.  

Esse princípio institucionalizado define um jogo que tem suas regras 

opressivas. Uma vez aceitas e cristalizadas, é o conjunto das políticas adotadas 

que devem obedecer, sem recuo possível, à dita lógica de competitividade. A 

ausência de “opção de saída” deve-se ao fato de que os governantes ligaram-se 

por compromissos constitucionais, como ocorre na Europa, ou por tratados e 

acordos comerciais de todas as espécies que, pouco a pouco, adquiriram o 

caráter de obrigações sistemáticas incontornáveis, particularmente em razão da 

vigilância exercida pelas instituições da “governança mundial” (OMC, FMI, Banco 

Mundial, etc.) e pelas agências privadas de classificação. No fundo, é como se 

os governos tivessem produzido uma malha cada vez mais cerrada de normas 

e regras que limitassem de facto, para eles, toda possibilidade de aplicar uma 

política não mais guiada pelo imperativo de competitividade. O sistema 

neoliberal se constrói e se solidifica, portanto, segundo uma dinâmica 

autossustentada: as políticas de competitividade difundem a norma 

concorrencial a todos os setores da sociedade, da economia e do Estado, e essa 

norma ultrapassa qualquer outro princípio de vida em comum.  

O sonho hayekiano de uma democracia limitada está prestes a se tornar 

realidade. Para ele, havia duas maneiras de alcançá-la: seja pelo golpe de 

Estado militar à maneira chilena, seja pela via dita “incremental”, ou seja, 

progressiva, que era sua opção preferida. Hayek tivera a intuição de que a 

dominação efetiva das forças de mercado devia passar por um processo de 

constitucionalização da ordem do mercado. Certamente, esse processo não 

correspondeu àquela “descoberta cultural progressiva”, que os cambistas 
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poderiam ter feito na versão idílica do pensador austríaco. Ele se desenvolveu 

ao colocar em concorrência todos contra todos, até se tornar uma forma 

generalizada de subjetividade que destrói as próprias raízes da cidadania. Uma 

vez maduro, o sistema de normas que rege as relações econômicas e sociais, 

tal como foi produzido pelos governos, domina, efetivamente, toda decisão que 

um corpo eleitoral supostamente “soberano” poderia tomar. A ordem do mercado 

prevalece, portanto, sobre a democracia. O princípio de concorrência, que se 

torna uma obrigação geral de competitividade, adquire então o sentido de um 

verdadeiro “princípio”, no sentido que Montesquieu dá a esse termo: a “paixão” 

ou a “força” que faz agir um tipo de governo. Lembremos que para Montesquieu 

cada regime repousa sobre um princípio que o singulariza: honra para a 

monarquia, virtude para a república, medo para o despotismo. A concorrência é 

o princípio político do novo governo neoliberal. Mas a analogia para aqui. O 

neoliberalismo não constitui um novo regime político que viria se acrescentar à 

tipologia clássica herdada de Aristóteles: monarquia, aristocracia, democracia, 

ou, como em Montesquieu, monarquia, república, despotismo. Trata-se, antes, 

de um “complexo” histórico inédito, de caráter essencialmente normativo, ao 

mesmo tempo político, econômico e jurídico-institucional, que tem por efeito 

tornar caduca a própria noção de “regime político”, recolocando diretamente em 

causa a autonomia dos “poderes públicos” em relação às forças do mercado.  

 

2) Normas e atores 

O sistema neoliberal de normas concorrenciais permitiu a emergência de 

três potências políticas e econômicas: as grandes empresas, os atores 

financeiros, a oligarquia político-burocrática. Essas três potências controlam os 

Estados por diferentes meios: as empresas multinacionais por meio de seu poder 

sobre o emprego e o crescimento, devido à chantagem em relação aos 

investimentos, que elas podem ou não realizar; os atores financeiros, enquanto 

compradores da dívida pública, por meio dos fundos de obrigação; e a oligarquia 
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política por meio do papel de comando sobre as burocracias nacionais postas a 

serviço das duas primeiras potências. 

 

a) As grandes empresas 

O sistema neoliberal é caracterizado pela dominação das grandes 

empresas (giant corporations) sobre os governos, empresas elas próprias 

governadas por acionistas estritamente interessados na maximização do valor 

da ação e no montante do dividendo.142 Vários processos estão na origem desse 

poder político: o crescimento do tamanho das empresas, que lhes dá um poder 

de mercado e uma influência sobre o emprego consideráveis; sua 

extraterritorialidade, em particular sobre o plano fiscal, que lhes permite colocar 

os próprios Estados em concorrência; sua riqueza acumulada, que é posta a 

serviço do apoio aos partidos políticos; suas contribuições à potência dos 

Estados capitalistas no mundo (Estados Unidos, Europa, etc.). A desregulação 

financeira, a flexibilização dos mercados de emprego, a redução dos impostos 

sobre os lucros do capital e sobre os rendimentos dos mais ricos, obstáculos 

colocados à reforma da saúde nos Estados Unidos ou à taxa Tobin na Europa, 

freios múltiplos à transição ecológica, são tantos resultados da ação coletiva das 

grandes empresas. Um dos mais importantes meios é o lobbyng direto, que 

permite comprar os votos dos representantes e orientar as campanhas eleitorais. 

Outro é a chantagem da fuga dos capitais, da greve de investimentos, da 

destruição do emprego. Esse poder das grandes empresas foi reforçado pelas 

privatizações. Às empresas privadas foram concedidas missões de serviço 

público em múltiplos domínios (telecomunicações, informações, internet, 

pesquisa, rodovias, saúde e mesmo operações militares ou policiais, etc.). As 

grandes empresas se tornaram, assim, organizações políticas que exercem 

poderes dominantes sobre os governos. Os acionistas encontram na grande 

                                            

142 Cf. Colin Crouch, The Strange Non-Death of Neoliberalism, Polity, 2011. 
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empresa moderna uma forma de ação coletiva particularmente eficaz para se 

imiscuir no mecanismo da decisão política e assim aumentar seus rendimentos 

e patrimônios, conjugando uma tripla dominação: sobre os assalariados, sobre 

os consumidores, sobre os contribuintes.  

 

b) Os atores financeiros 

As reduções de imposto concedidas às classes dominantes e às grandes 

empresas, a enorme tolerância com a evasão fiscal, num momento em que o 

desemprego e o envelhecimento implicavam despesas sociais mais importantes, 

levaram a um crescimento da dívida pública que literalmente explodiu depois de 

2008, quando foi preciso emprestar dinheiro aos bancos e adotar medidas de 

estímulo para salvar certos setores. Como mostrou W. Streeck,143 a passagem 

de uma crise da dívida privada a uma crise da dívida pública acelerou a mutação 

em direção ao novo sistema político. O centro de gravidade do poder se 

encontra, a partir de então, nas mãos dos credores dos Estados, os famosos 

“mercados financeiros”. São eles que impõem normas financeiras e políticas que 

entram em contradição direta com o financiamento dos serviços públicos. Os 

interesses da finança internacional impõem, através das agências de 

classificação e do FMI, as escolhas políticas na medida em que é a própria 

capacidade de funcionamento dos Estado que está em jogo. Mas esse poder 

financeiro não para aí. São os próprios Estados que integraram o risco sistêmico 

ao comprar novamente os títulos da dívida privada e que fazem os contribuintes 

assumir a responsabilidade dos credores. As relações internacionais entre os 

Estados sucederam às relações entre credores privados e Estados. É esse o 

sentido de todas as disposições tomadas pelo Conselho europeu desde 2008. 

Pressões, controles e sanções de todas as espécies para com os países mais 

endividados estão institucionalizados desde então. A prioridade absoluta dada 

                                            

143 Wolfgang Streeck, Du temps acheté: la crise sans cesse ajournée du capitalisme démocratique. Nrf 

Essais, Gallimard, 2014. 
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ao reembolso das dívidas e a proibição absoluta de sua reestruturação justificam 

a austeridade generalizada, tão catastrófica quanto os seus efeitos. Em suma, 

são os imperativos dos mercados financeiros que remodelaram as instituições e 

os dispositivos políticos, fazendo a proteção dos detentores da “dívida soberana” 

passar à frente de todo imperativo social. Num tal sistema, são os compromissos 

junto aos credores que têm prioridade sobre a vontade dos cidadãos.  

 

c) As oligarquias políticas 

A tomada de controle das instâncias de decisão por grupos e indivíduos 

estreitamente ligados aos lobbies econômicos e financeiros é, sem dúvida, um 

dos aspectos mais impactantes do sistema neoliberal. A substituição brutal dos 

governos na Itália ou na Grécia por “técnicos” dirigidos por antigos banqueiros 

de Goldmann Sachs é o signo dessa influência cada vez mais direta dos 

mercados financeiros. De modo mais geral, é o conjunto do aparelho e da equipe 

política que se transformou. Longe de constituir um contrapeso aos poderes das 

grandes empresas e dos credores, as oligarquias políticas se tornaram os 

intermediários institucionais indispensáveis cuja função principal é trazer para o 

interior do campo político e para as estruturas burocráticas as normas e os 

imperativos do novo capitalismo. É o que se faz ao fazer com que os 

assalariados, os contribuintes e, finalmente, a grande maioria da população 

suportem o custo da crise do capitalismo financeiro. A retórica “nacional”, que os 

dirigentes políticos usam e abusam, encobre o fato de que o poder de produção 

das normas foi transferido para organismos intergovernamentais ou 

internacionais não eleitos, que funcionam fora de todo controle dos cidadãos. É 

o caso, especialmente, da Troika (FMI, BCE, Comissão europeia), estabelecida 

na sequência de um acordo intergovernamental, cujos funcionários elaboraram, 

para a Grécia, um programa de governo completo, que exerce sobre os ministros 

gregos uma verdadeira chantagem de crédito. A própria oposição direita-

esquerda foi esvaziada de todo conteúdo desde que os partidos da 
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“socialdemocracia” se dobraram à nova ordem por “realismo”, desvinculando-se, 

assim, das camadas populares que, por muito tempo, haviam constituído sua 

base eleitoral. Esses círculos dominantes, independente de sua “coloração” 

política, aplicam as políticas desiguais, que são influenciadas ou, às vezes, pura 

e simplesmente ditadas pelos grupos patronais. Isso leva ao empobrecimento 

das classes populares e, além disso, das classes médias, que eram os pilares 

da democracia parlamentar. Corrupção, conflito de interesses, “revolving doors” 

e, mais geralmente, fusão sociológica crescente do mundo dos negócios e do 

mundo político caracterizam esse mundo pós-democrático. Doravante, é essa 

tripla aliança das oligarquias burocráticas e partidárias, das grandes empresas e 

dos fundos de credores que manipulam o essencial das orientações políticas. 

Disso decorre que a democracia eleitoral é completamente desativada, reduzida 

a uma ilusão num teatro de sombras onde sempre a política da “tripla aliança” 

tem a última palavra.  

 

3) As regras europeias 

Tal como se afirmou tratado após tratado, a lógica da integração europeia 

recuperou, indiscutivelmente, um lugar muito particular nesse sistema normativo. 

Com efeito, esses tratados constitucionalizaram três “regras de ouro”: a 

estabilidade monetária, o equilíbrio orçamentário, a concorrência livre e não 

falseada. Esse edifício foi recentemente coroado pelo Tratado sobre a 

estabilidade, a coordenação e a governança (TSCG), que prevê sanções 

imediatas para toda violação dessas regras. Segundo o dogma do 

ordoliberalismo, essas regras definem uma “constituição econômica” que deve 

se inscrever no direito positivo dos diferentes Estados europeus. Ora, essa 

“constituição” deve supostamente preencher a mesma função que uma 

constituição política, garantindo, em especial, a “separação dos poderes” na 

ordem econômica. Disso resulta a consagração da independência do Banco 

Central: não pertence aos Estados a decisão sobre a política monetária, mas 
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eles são incumbidos de aplicar uma política decidida pelo Banco. Podemos 

dimensionar o crime político assim perpetrado: enquanto o princípio 

constitucional da separação dos poderes deve permitir “deter o poder pelo poder” 

– impedindo, sobretudo, que o poder de fazer as leis se confunda com aquele 

que as executa –, esse mesmo princípio, arbitrariamente transposto para a 

ordem econômica, vê-se encarregado de justificar o fato de que a política 

monetária seja subtraída a toda deliberação e a toda decisão públicas. Em outros 

termos, trata-se de subordinar, irrevogavelmente, o poder político a um “poder 

econômico” supostamente guardião do interesse geral devido à sua 

imparcialidade e à sua independência em relação aos cidadãos organizados; 

isso significa que todo poder político eleito e submetido à exigência de uma 

prestação de contas é acorrentado às decisões de outro poder, que, não importa 

o que digam, também é político, embora não eleito e incontrolável. Graças a essa 

proeza, ergue-se a “constituição econômica” acima de toda alternância eleitoral, 

obrigando todo novo governo a “respeitar os compromissos” aos quais todo 

governo está submetido, qualquer que seja a maioria política do momento.144 O 

caso da Grécia é emblemático: pois, se o Eurogrupo e a Troika concordaram 

sobre uma extensão de quatro meses do programa de financiamento, foi com a 

condição de insistir sobre a continuidade do programa proveniente do acordo de 

2012, que devia continuar a ser aplicado a qualquer custo, apesar dos 

sofrimentos infligidos ao povo grego. 

 

Conclusão 

Enquanto se acumulam os signos de uma nova fase econômica e 

financeira caótica, tudo parece indicar que nos dirigimos, de maneira acelerada, 

a um novo sistema caracterizado pelo enclausuramento das sociedades num 

                                            

144 Sobre essa questão da “soberania da constituição”, ver nosso artigo “Cambiare Europa o cambiare 

l’Europa?”, na Lettera Internazionale, nº 120, IIe trimestre 2014. 
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colete disciplinar de regras e obrigações, das quais terão grande dificuldade para 

se desvencilhar, especialmente num contexto marcado por um enfraquecimento 

das forças organizadas dos assalariados. Ora, o sistema neoliberal não pode ser 

travado e contido, a fortiori desconstruído e superado, senão por movimentos 

que se situam fora do jogo da “tripla aliança”, ou seja, fora do jogo do Estado 

neoliberal. O que suporia uma forte mobilização das populações hoje resignadas 

ou tentadas pela via xenófoba. 

Nessas condições, o único horizonte realista é um afrontamento cada vez 

mais duro entre a finança (ou seja, os proprietários da dívida) e a população. 

Mas até onde os governos poderão ir nessa guerra conduzida, por delegação, 

contra sua própria população? E até quando a população vai suportar essas 

agressões sem reagir brutalmente e numa direção imprevisível? 
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[o artista e seu tempo] 

 

Quando finalmente encontrou um rumo próprio e seu trabalho começou a ser 

reconhecido, os dentes da história já mordiam em outro lugar. A arte pela qual 

ele tanto lutara já não era uma luta, mas um jogo — matreiro, intrincado. E para 

seu infinito azar ele se tornou um exímio jogador. Não entendeu que o trabalho 

de arte é como água de moinho: quando está no alto tem que despencar.  

 

[um revolucionário] 

 

 
 
Alberto MARTINS 
Ilustração: Luiz Cláudio MUBARAC 

LASCAS 
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Para ele a luta política é a mais alta forma de vida — e a arte, apenas outra forma 

de discurso. Quanto se perde ao pensar assim, ele jamais compreenderá. 

 

[um homem de letras que perdeu o rumo] 

 

Conversando com um homem de letras que perdeu o rumo, percebi o quanto ele 

abdicou da própria vida em favor de um ódio que sequer lhe pertence: foi-lhe 

insuflado. Para ele, literatura é acumulação, produção incessante de citações. 

Que existe para descascar o coração das coisas — ele não desconfia. 

 

 

 

[leitor de Brecht] 

 

Se um artista permanece só e seu trabalho não tem compradores — isso 

significa que deve ser afastado? Se um artista trabalha com afinco e por anos a 

fio resolve problemas que verdadeiramente lhe interessam — só por isso merece 

ser ouvido? 

 

[o contrário de um virtuose] 

 

Fica cada vez mais pobre, esquece os truques e, quando os redescobre, duram 

muito pouco. Sabe que para o seu caso não há solução em vista — e troca de 

pele porque não pode trocar de ossos.  

 

[quando os donos não conhecem as máquinas] 
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Quem de fato sabe como funciona a máquina de corte é quem trabalha com ela. 

Quem pode dizer até que ponto a faca vai ferir ou deixar de ferir o metal é quem 

trabalha com ela. O dono controla pedidos e pagamentos, ordena prioridades. 

Mas ele não sabe como funciona a máquina de corte nem do que a máquina é 

capaz. 

 

[um pintor] 

 

Só agora que estou velho abri mão da perfeição. Os pequenos detalhes de 

acabamento deixo para depois — e depois nunca chega. Como tenho pressa, 

sou obrigado a viver no presente. 

 

 

 

[o santo] 

 

Se fosse um bicho seria um cavalo: tem algo da passada larga e da envergadura 

de um equino. Tem também um freio e uma espora — invisíveis, incontroláveis. 

Como os cavalos, possui um sexto sentido para o Mal. Não descansará nunca. 

 

 

[do desenho] 

 

“Diante do objeto, o único modo possível é o afrontamento”. Em seguida, 

voltando-se para aqueles que o observavam, perguntou: “Que é o 

afrontamento?”. Como não houve resposta, prosseguiu: “Afrontamento é estar 

face a face. Só assim é possível perceber o outro. Só assim é possível desenhar 

o aberto”. 
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[certas perguntas] 

 

Por que levar adiante esta nova série de gravuras — se é custoso imprimi-las, 

há pouco dinheiro em caixa e dá trabalho abrir espaço para que outra imagem, 

outra imagem e outra imagem possam nascer? Certas perguntas não merecem 

ser respondidas. 

 

 

 

http://revistafevereiro.com/revistas/09/ilustr/19B.jpg
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Antonio Cicero 

 

Ilustrações: Daniel NASSER 

 

A hora certa 

 

Certas coisas acabam na hora certa: 

mas essas são tão raras; 

pois quase todas as coisas se enterram 

bem antes de acabadas, 

esboços de si mesmas, ou então 

depois da própria morte, 

em estado de decomposição: 

por exemplo, os amores, 

os ideais, a juventude, as vidas 

dos animais, dos seres 

humanos e dos deuses, os poemas... 

Mas viva na memória o que consiga 

inesperadamente 

chegar ao próprio termo na hora certa. 
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À deriva 

 

Anda cada vez mais longe o rapaz 

que amei, mas a imaginação o traz 

de volta. Sei que um dia eu o terei 

perdido mesmo em pensamento e sei 

que até lá seguirei as mesmas rotas 

de bares, alegrias, anedotas 

e a falsa eternidade de uns instantes 

de sonhos mais vulgares que brilhantes. 

Hoje à noite, à deriva, busco alguns 

consolos nos lugares mais comuns, 

num trecho de canção e num rapaz 

que ao me cruzar o lembra, o que me faz 

tão infeliz que encontro porventura 

poesia até em subliteratura. 
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A vida e eu 

 

A vida era por mim apaixonada. 

Eu mal a via, mal tratava porque a tinha 

desde sempre já 

e o seu amor era mais certo do que o céu 

que eu respirava, 

mais perto do que o chão que eu pisava 

ou os corpos que abraçava. 

E não é logo, é só aos poucos, lenta, 
lentamente 

que o amor de menos de um mata o amor de 
mais do outro. 

Assim, foi só aos poucos, sem que eu 
percebesse logo em suas distrações, 

foi lentamente enfim 

que a santa vida pouco a pouco se afastou de 
mim. 
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Ruy FAUSTO 

Poemas 

                                         Ilustração: Rafael SILVARES 
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1. Canção da Parada do Lucas 
(peça trocada, Manuel Bandeira) 

Parada do Lukacs 

- O trem não parou 

Nada aconteceu  

Senão a lembrança  

da consciência atribuida 

que o tempo engoliu. 

 (outubro, 2014) 

2. Melancolia de judeu nissei 

floresta de Paranapiacaba nos jardins da casa de Vila Buarque 

criadas de uniforme, crianças de babador, no colo, 

calça e suspensório, gravata, camisa com colarinho, sem paletó 

a classe média imigrante na floresta doméstica de Paranapiacaba; 

muitas coisas virão em seguida, guerras, revoluções 

os pequenos crescerão, os adultos envelhecerão e morrerão, 

o novo mundo será outro, não mais novo 

os filhos não terão mais sotaque, a família imigrante será, quase, 

família tradicional brasileira; 

melancolia da primeira geração indígena 

que viu morrer os que vieram de longe, 

e cuja própria morte espreitam 

os filhos e os netos.  

Afinal, quem somos ? figuras da transição ? 

faremos novas viagens 

 rumo a novas diásporas ? 

Seremos um dia, outra vez, 

família tradicional de um povo estranho ? 

Melancolia da primeira geração 

que sobrevive entre cicatrizes; 

 a fala, sem sotaque, 

 – mas com as marcas ancestrais da grande viagem – 

dos primeiros filhos da  terra. 

(16-19/setembro/2015) 
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3.  Zestos, I : Amores impossíveis 

“Si tu veux être heureux, ne cueille pas la rose...”  (Henri de Régnier) 

“Quando perderes o gosto humilde da tristeza. (...) quando a tua tristeza não for 

mais que amargura“ (Manuel Bandeira) 

    

  

Se queres ser feliz, 

colha 

        a rosa,  

a rosa não colhida 

é perigosa;  

se não podes colher, 

deixa a rosa; 

a rosa é espinho. 

Amores impossiveis, 

o gosto humilde da tristeza: 

bebe, na pétala, 

o zesto triste; 

amarga, na rama, 

a rosa. 

(27/fevereiro/2013   a  6/dezembro/2014) 
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Ilustração: Rafael SILVARES 

  

4. Zestos, II:  Há uma gota de sangue...       

 “... Há uma gota de sangue em cada poema. Relí-o há dias (...). Fiquei 

assombrado! Francamente: considero uma merda aquilo: só encontrei 3 versos 

que prenunciavam você. Não é exgero, te juro. Só 3 versos.“ (Carta de Manuel 

Bandeira a Mário de Andrade, de 19 de setembro de 1925).145 

“Você não me magoou nem um poucadinho com a opinião sobre o Há uma 

gota“ (Carta de Mário de Andrade a Manuel Bandeira, de 7 de outubro de 

1925)  146 “O que faço questão é que você não se esqueça duma expressão 

inefável que você empregou duas vezes em duas cartas diferentes sobre o 

                                            

145 Correspondência MA/MB, (Org.) Marcos Antonio de Moraes, Edusp, 2000, p. 241 

146 Correspondência MA/MB, op. cit., p. 245 
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meu passadismo: um ruim esquisito. Não posso me lembrar dessa expressão 

de você sem rir gostoso. É tão verdadeira! Sabe? quando releio coisas 

passadistas minhas, tenho a impressão do Mário de Andrade qui fui na casa 

dos vinte“ (Carta de Mário de Andrade a Manuel Bandeira, de 18 de outubro de 

1925). 147  

 

 

Há uma gota de sangue 

             em cada poema. 

 

Há um zesto de poesia 

em sangue, esparso: 

poesia ruim 

   – ruim esquisito; 

 

como o amargo do alcaçuz, 

como a doçura da estévia, 

 

como um bolero de Maria 

Grever 

irrompendo no eter, 

   no hall noturno de outrora; 

 

não há traços de sangue 

   – asseguram – 

na Vereda Tropical. 

(7-16/11/2013) 

5. O trem e o tempo  

São Paulo Railway 

Rua Major Sertório 

A agonia trágica do telefone fixo. 

 

(setembro 2015/ abril 2016) 

                                            

147 Correspondência MA/MB, op. cit., p. 250 
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Ilustração: Rafael SILVARES  
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Alexandre de Oliveira Torres CARRASCO 

Ilustrações: Daniel NASSER 

Variações em torno do Vampiro de Curitiba 
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para ARL. 

 

 

Ao calor das três da tarde, dormia a cidade sob o zumbido das moscas.  

O rapaz de linho branco dobrou a esquina – “Eis que vejo a sarça ardente” ; o 

asfalto mole e pegajoso debaixo dos  pés. Todas as ruas desertas, mas não 

aquela, apinhada de gente e de tal maneira que transbordava das calçadas. “É 

um enterro” , disse consigo, “ mas não há morto” .  

“A velha querida”, Novelas nada exemplares, Dalton Trevisan.  

 

 

Onde estão as neves de antanho?, e o Vampiro acorda tarde, 

melancólico, olhos remelentos  e de chinelas trocadas sai do esquife da melhor 

araucária de lei. Põe-se a contemplar o mundo do doutorzinho de preto: o mundo 

é uma faca no coração, quanto mais mexe, mais sangra.    

 

 

1. Balada do Vampiro 

 

Ele desce a Trajano, contorna a Catedral e chega à praça Tiradentes. No 

caminho, os mais variados tipos. Dá um suspiro, um sorriso nervoso, e pensa na 

última paixão. Para esconder o medo assovia. Mas descobre não saber assoviar 

e não tem mais tempo para aprender. Escapa dos olhares selvagens que o 

perseguem – os variados tipos –  pelo calçadão estreito, do lado direito, a 

salvação, do esquerdo a perdição, e não percebe imediatamente naqueles 

rostos amarrotados e rotos, naquela oferta bizarra de mercadorias baratas 

expostas no chão, a mesma sina e destino que o dele, almofadinha de gomex 

no cabelo: dor de cotovelo, mil anos de paixão, amor incurável no tango de 

passinho floreado de Ney Traple. Ou melhor, intui vagamente essa filiação 

metafísica, mas não pensa nem se incomoda com suas consequências. O cogito 
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bateu asas e voou. Estamos todos perdidos? Segue até a Araucária do meio da 

praça. Uma revoada de pombos encardidos o saúda. Para, e pensa em colocar 

o cigarrinho na boca. Bendito cigarrinho. Mas eu não fumo, surpreende-se. E 

,então, o Vampiro pensa em primeira pessoa. Foram três ou quatro badaladas? 

Foram seis. Passa a multidão dos mortos-vivos, e eu fico preso a um silêncio 

atroz, a essa cidade perdida, a um amor. A praça se calou? Para onde foram 

todas as vozes? Segue em direção à Rio Branco. Ficaram seis badaladas 

ressoando e todos calados. Quem entrou na Catedral antes de fecharem a 

porta? No mercado de Flores a mocinha me oferece rosas, em buquê, sortidas, 

vermelhas: “hoje pra você eu sou espinho, espinho não machuca a flor”. Será 

que já beijou? Nem todo dia é dia de beijo, e o Vampiro moço mal desconfia 

dessa verdade; hoje beija, amanhã não beija, e segunda-feira ninguém sabe o 

que será. 

Mas calma, paramos nas badaladas. O sino. O Vampiro para, pensa, 

ausculta. Nada. Senão o silêncio atravessando tudo. Lembrou de outra cidade. 

Com suas ruas ortogonais. E pesou ou imaginou pesar a matéria de tudo – 

reencontraria o cogito  no mercado de flores, bom senso bem distribuído em um 

banco de sangue universal? Contou os passos. Entrou no café. Procurou a 

solução definitiva: hoje pra você eu sou espinho, espinho não machuca a flor. É 

no espelho que eu vejo a minha mágoa, a minha dor e os meus olhos rasos 

d’água.  

O vampiro foge dos espelhos e esconde a sua imagem: tire o seu sorriso 

do caminho. 

Se ela soubesse: no ves que va la luna rodando por Callao, con un corso 

de astronautas y niños.  

O Moço Vampiro bate em revoada com a última luz natural do entardecer. 

 

 

2. Que fim levou o Vampiro de, etc, etc, etc. 

 

Pelo calçadão da Quinze sigo rápido. Tem um sol imenso no céu, e faz 

um calor atípico. Escondo-me atrás de imensos óculos escuros, escuríssimos, e 

sigo palmilhando a cidade em horário impróprio. Escaparei do exército de 
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humanos? E se o domador do circo me encontra? Mesmo quente, Curitiba é fria, 

gelada, e já se vê essa fria substância no olhar da mocinha, de sapatos na mão, 

chinelinho estalando (salto alto só no escritório, meu bem), na jovem mamãe 

com a filhinha no colo, as duas sérias e compenetradas em suas seriedades. 

Vamos mamãe, que paradas é que não ficamos. O vampiro não estranha a frieza 

desses olhares coloridos nem a seriedade dos bebês. Pelo contrário, acolhe 

todos e sente o coração aquecido pelo frio cortante dessas gentes, enquanto a 

rua se inflama, esquenta e faz sublimar os últimos bons sentimentos. Não eram 

muitos, afinal. 

O que temos para hoje, então? Pergunta-se, entre aflito e ansioso. O mar. 

Meu bem, o mar. Estou em busca do mar. 

Ali, na praça Rio Branco, deixei o amor no quarto do Hotel. Duas vezes, 

mil noites de paixão. Vou ao seu encontro. Era primeiro ou segundo andar, a 

porta da esquerda? Já não me lembro, mas fazia um frio curitibano nas ruas, 

enquanto os olhares eram quente e pegávamos o calor um do outro com as duas 

mãos, consagrávamos e repartíamos o pão. Tendes piedade de mim, óh Senhor. 

Cuidado pra não se queimar mocinha? Pra você eu sou espinho. Se se queimar, 

chora mil anos sem parar, e o vampiro cai duro e se afoga na baba amarela da 

paixão. Passou meu tempo bonitinha, mas o coração continua. 

Dá uivos Ohhh porta, grita  Ohhh rio Belém. A mocinha passa de blusa 

solta, não sorri. Pisa duro. Passo apressado. Encontra o mocinho na esquina da 

Pedro Ivo: já não é ressoante de abelha? Todos batem palmas pra mocinha de 

vermelho. O vampiro não inveja nem mostra os caninos: sorri para o amor alheio. 

Os que se amam sem amor não terão o reino dos céus. 

Ninguém me vê. Não são só os óculos. Já sou sombra, sou fantasma, sou 

fumaça de vampiro que vaza pelo escape do ônibus lotado, às seis da tarde, no 

ruído abafado da multidão. Vampiro tímido e moço, esconde os caninos,  manca 

das duas asas e foge dos espelhos, é no espelho que eu vejo as minhas mágoas, 

a minha dor e meus olhos rasos d’água. Se o olhar certo me descobre, congelo, 

apaixonado. Não tem alho nem estaca.  E se me descobrem aqui, nesse horário, 

onde me escondo? Sobram todas as lembranças do que perdi antes de chegar 

a esse meio-dia que me mata de calor e sede. Mil anos de paixão pela mocinha 

do hotel; não amiguinhos, não, nem suspiro nem assobio nem cigarrinho nem 

conhaque no Tic-Tac aliviam mil anos de paixão. 

– Por onde andas vampiro louco do calçadão, abandonado; para onde fui, 

amado pelas táxi-girls, dançarino de tango em passinho floreado, mão no bolso 

e olhar baixo, dois goles de conhaque e passo apertado, que sem fins me 

levaram? 

 Vou em busca do mar? 

 – Não tem mar,  Alexandre,  na tua Curitiba. 
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3. Carta perdida na gaveta, de ARL 

 

Remexo papéis antigos e encontro a tua carta. Tem a data de um 

dezembro antigo. As lágrimas me assustam. Vem-me não sei que pavor de tudo 

que aconteceu. Dessas tristezas tuas, das minhas indelicadezas. Procurava a 

carta, como quem te procura. Estás na ponta de meus dedos, ao alcance de 

mão, e não te toco. Hesito. “Vamos viver intensamente”.  Mas a intensidade 

devastou uma, duas vidas e sobrou uma areia quente e incômoda, de tudo que 

antes era rio e floresta. Mas “vamos viver intensamente”, porque você desceu a 

rampa, e eu, sem graça, te esperava para mim. Quase nada disse porque não 

sabia o que dizer, mas falei: “vamos viver intensamente.  E não. “Vamos viver 

intensamente” : ouvindo a música que você me ensinou, rindo alto e conversando 

horas a fio. Você me dizia: “vamos viver (intensamente)”. E a carta. Volto à carta. 

Há tiros, barulhos ruins, e sinto o frio d’ alma de quem ouve um ruído distante, 

no meio da noite e se pergunta: sou eu? Será assim? Vamos viver intensamente: 

roubar bancos, montar uma guerrilha, mudar o mundo e depois viver com os 

últimos índios à margem de um rio imenso, caudaloso, dançando uma dança 

sem fim, que começa em uma madrugada em que não amanhece. Riremos à 

noite, contaremos as histórias de um dezembro antigo e cantarei a canção que 

você me ensinou. No fundo do rio viro peixe, viro escama, viro espinho, viro 

barbatana, viro lama, viro terra. Você voa, vira estrela e entre tuas sardas suaves 

e a pele branca, a estrela  inventa uma galáxia, uma via láctea particular, um 

planeta de órbita elíptica e irregular, um sistema solar.   

Vamos viver intensamente: glórias viagens retornos livros sambas café e 

madrugada; descobrimento do novo mundo às margens de um rio imenso, do 

velho mundo, e por mares nunca dantes navegados: os confins da vida são 

também os confins do amor. Curvo-me, estendo a mão. A ti toda a minha honra. 

Volto ao menino que perdi. Ele me diz: “vamos viver intensamente”.  

O Vampiro encolhe os caninos, quebra as asas. No chão, já não voa, 

espera ouvir a canção antiga enquanto escreve à mão: vamos viver 

intensamente. 

 

 

4. Epílogo. Diálogos entre o Vampiro de Curitiba e o Profeta do Acontecido, 

seguido de um epílogo do epílogo. 

 

4.1. Blá, blá, blá, nhêm, nhêm, nhêm 

 

Scientia vinces e lá em cima São Paulo pede para que São Pedro regue 

o jardim dos paulistas, desde que cada um cuide do próprio. 

No meu jardim, chuva ácida, lágrimas de crocodilo. 
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Na USP scientia vinces, longa conversa com meu velho professor de dialética: e 

sei e não sei, sei, não sei, sei e não, e não sei. Mimimi conceitual? É a figura 

imperfeita do conceito que me sacaneia. 

Se eu não já soubesse que minha história fosse mais entediante que a do 

Conde de Monte Cristo, diria que desconfiava. 

Imobilismo em movimento: (P)MDB leitor de Bergson. 

PMDB: bergsonismo, mais tudo é divino e maravilhoso – na duração todos os 

gatos são pardos. 

(dialética: sei, já não sei.) 

Deleuze leitor de Bergson: os autênticos do MDB. 

No grande e verdadeiro livro de São Cipriano, o segredo de tudo, que 

estou a procurar, desde muito: 

Êta vida besta meu deus. 

 

 

4.2,  Blá, blá, blá, nhêm, nhêm, nhêm, mimimi 

 

Roberto Carlos = subproduto da Ditadura Militar. 

Iê iê iê, pulando direto para a fase cafona do Paul, sem passar pelos 

discos psicodélicos = subproduto da Ditadura Militar. 

LibeLu = eu acredito em duendes ou escola superior para formação de 

quadros da direita. 

JEC = subproduto da Ditadura Militar, não torço. 

Se o país fosse sério (tropo retórico típico da direita), o partido da 

inteligência musical, alegórica e universitária  demitia o Tom Zé e contratava o 

Rogério Skylab. Melhor e mais barato. 

Equívoco de Orson Wells: acreditar que o reformismo não produz obra de 

arte. 

Bergman = o maior artista europeu do ciclo reformista pós 45. Bergman não 

precisou de/a revolução para fazer obra de arte. 

Radicalismo da USP = consciência infeliz por não ter sido quadro 

operacional da ALN. 

USP = uma das últimas instituições da República Velha. 

República Velha = São Paulo com algum sotaque italiano mais famílias 

de longos sobrenomes, mais imigrantes brancos, mais monocultura.  

A ação faz a vanguarda = no Brasil, só se a ação for de direita. 

Chuva = acordou Homero da catalepsia de ser imortal. 

Marco arquitetônico da cidade de São Paulo = autoconstrução. 

Rock inglês = classe operária mais Trabalhistas no poder = saúde pública, 

moradia e salário indireto. 

Rock brasileiro = grêmio de escola privada. 
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Sex Pistols é a trilha sonora dos anos Tatcher = Petralhas. 

Tempo voraz que tudo devora: o Vampiro bateu asas e voou. 

 

 

4.3 Peripatético 

 

Caminho pela Paulista, avenida dos e para os, em dia de arroubos 

melancólicos e turismo incidental. Qual a novidade? Pra variar, dou na Livraria 

Cultura, tanta gente de bem e tanto sangue ruim, e seu ar radical chique, sem 

ser uma coisa nem outra. Há um alvoroço, como se diz nas plagas de minha 

natividade, e lá está o Dado Vila-Lobos lançando “Memórias de um legionário”. 

Não fez a guerra nem foi mercenário, mas do milagre do golpe, os legítimos filhos 

da revolução gastaram seu tempo livre, bem acomodados no colchão do milagre 

econômico, com os rockinhos de sempre. Penso no legionário que fui e já não 

sou, nas guerras que fiz, de graça e a soldo, e olho pelo retrovisor o assim 

chamado, em prosa e verso, “rock brasileiro dos anos oitenta”. Que triste 

definição… Dado Vila-Lobos à minha frente, esse rock, revoltadinho, no 

passado, e me conformo em ser apenas quem eu sou, sem ter muita certeza 

disso: a soma imperfeita da abertura pós-ditadura, mais quase hiperinflação dos 

anos 1980, governo Sarney, PMDB governando 23 estados, plano Cruzado, 

congelamento e fiscais do Sarney, Lula versus Collor, Colégio dos Santos Anjos, 

ETT, Glória Futebol Clube e a inconfundível metafísica da Regente Feijó. Não 

dou em nada, f(x)= – raiz y, mas e só porque uma menina me ensinou quase 

tudo que eu sei, não sei e não tenho meios de saber. Concluo lembrando que 

não temos tempo a perder. No amontoado de clichês dou-me conta de como é 

coisa triste tentar ser proustiano na era da memória terceirizada. Na saída do 

happening encontro o Lobão, esse mesmo, imaginem, saudado por um incauto, 

desses que brotam aos montes por aí. Estamos juntos, ele diz. Eu não. O sol 

não pode viver perto da lua. Tire o seu sorriso do caminho, que eu quero passar 

com minha dor. No sonho do Profeta, o anjo Gabriel revela: laranja você secou, 

leite azedou, banana estragou, inconformado, você pede menos que Diógenes, 

e se esconde na sombra do tonel. 

 

 

Misturou-se com o povo que, ora diante das portas, ora de cabeça erguida 

para as janelas, adorava as imagens douradas nos seus nichos, dir-se-ia 

indiferentes à aflição dos homens, não fora o gesto de esperança com que todas 

balouçavam a mão direita, unindo em círculo perfeito o polegar e o indicador, no 

convite ao gozo da inocência perdida e recuperada, até que o rapaz de linho 

branco as deixou para trás, enquanto duas varejeiras lhe zumbiam em volta da 
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cabeça e mais uma vez repetiu: “Tudo já passou. Não foi nada. Já passou. Agora 

estou bem.” 

 

“A velha querida”, Novelas nada exemplares, Dalton Trevisan. 

 

 

 

 

 

http://revistafevereiro.com/revistas/09/ilustr/22aa.jpg
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Fábio ZANONI 

Entre o pedestal e o esgoto: considerações 

a respeito do filme Que horas ela volta? 

Em 17 de outubro de 2015, foi publicado o artigo “O retrato incompleto de 

Que horas ela volta?”, de Matheus Pichonelli, na revista Carta Capital. Não 

obstante o artigo alce à baila apontamentos diversos a respeito do filme de Anna 

Muylaert, o núcleo argumentativo radica seus esforços na explicitação dos 

chavões que fundamentam a confecção da narrativa; um dos objetivos maiores 

do artigo alerta para o fato de que a força do filme seria inversamente 

proporcional à de seus gritos. A assertividade dessa análise não descreve 

objetivamente os mecanismos nada silenciosos de organização do filme, não 

duplica, de maneira incompleta, o que o espectador viu ou vai ver, mas mobiliza 

o protocolo discursivo, amplamente acionado, de conscientizar o olhar do 

espectador, ou, de todo modo, de atribuir-se essa tarefa. 

Mas, para começar, em que assenta o anseio de conscientizar o 

espectador sobre as obviedades? Dito de modo simples, por que acusar a falta 

de “sutileza” do filme e, em seguida, rudemente insistir em trazer à luz o que teria 

sido aguda e exaustivamente notado pelo espectador? Qual o sentido de 

denunciar o que toda a gente viu? 

Não intento, com isso, desmentir o que foi tão bem apontado pelo 

articulista da Carta Capital. Nesse sentido, parece-me pouco provável que o 

espectador não se embalasse nas críticas aos lugares-comuns de que o filme se 

vale para decolar, desde a duvidosa complexidade das personagens vilanizadas, 

passando pelo falso sotaque nordestino da atriz carioca, até a persistência da 

câmera dentro da cozinha a avultar em letras piscantes que a perspectiva do 

filme pertence à empregada. No entanto, aqui, miramos outro alvo: seria possível 

transformar a obviedade em susto? Mais precisamente: dado o recurso a 

fórmulas narrativas mais do que repisadas, resta saber o motivo pelo qual o filme, 
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com cada um de seus chavões, não deixa de produzir, em nós, espectadores, 

um tremendo mal-estar (aliás, o próprio articulista não deixa de reconhecê-lo). 

Para tanto, cumpre retornar ao filme e perseguir as linhas de força que 

impulsionam essa narrativa, tão exímia na promoção de fronteiras estanques 

entre espectadores gregos e troianos. Ainda antes, a fim de alargar o 

desassossego diante do filme Que horas ela volta, não seria ocioso iniciar a 

presente discussão a partir de outro filme cuja obviedade patente de certos 

elementos narrativos foi tão visível quanto as polêmicas que suscitou, sem deixar 

de levar em conta o alerta de Roberto Gervitz acerca dos perigos inerentes ao 

gesto de avizinhar narrativas fílmicas que emergiram em situações históricas e 

culturais específicas, tal como se pode ler na revista Piauí, em 14 de setembro 

de 2015.   

Igualmente e a seu modo, o filme Eles não usam black-tie invoca a 

desigualdade social como pano de fundo para o desenvolvimento da trama, com 

a diferença de o palco da narrativa não ser a mansão da elite paulistana, e sim 

a combinação entre o ambiente doméstico da família operária paulistana e a 

fábrica em que seus diferentes membros são sistematicamente violentados e 

explorados. O filme Eles não usam black-Tie usa e abusa do tema da 

maternidade. O filme Que horas ela volta?, idem. Neste, ao final, o espectador 

passa a saber que Pedro, o filho de Jéssica, já desembarcou neste vale de 

lágrimas. Naquele, logo de saída, o espectador é informado de que Maria, a 

mulher de Durval, engravidou. Um e outro têm seus respectivos desfechos na 

cozinha, após a remoção do elemento perturbador da ordem familiar. 

Interpretada por Regina Casé, Val pede demissão da casa dos patrões, para 

dedicar-se à filha. Interpretado por Gianfrancesco Guarnieri, Otávio expulsa o 

filho antigrevista de casa para restabelecer a harmonia dos laços 

consanguíneos. 

No entanto, apesar dos inúmeros pontos em comum que tangenciam os 

dois filmes, eles não se enlaçam em duo incontroverso. Atentando justamente 

para suas diferenças, talvez a que mereça maior destaque é a inteligibilização e 
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a encenação do tópico do acesso das personagens aos mais variados espaços 

sociais. No filme Eles não usam black-tie, o acesso não é lido como inclusão: 

quem tem acesso aos corredores da fábrica em tempos de greve são os traidores 

da luta operária. Basta lembrar que o próprio título do filme é formulado em 

negativa. O que as personagens não fazem, não dizem e não vestem confere-

lhes identidade. Ali, nenhuma das personagens se notabiliza politicamente ao 

embarcar em espaços privilegiados de poder. Ali, qualquer personagem só 

revigora força ética à medida que se mantém afastada da fábrica. De um filme a 

outro, o tema do acesso baldeia da traição para a inclusão. Estamos à volta, 

pois, com tipos diversos de individualização das personagens. 

Anos depois, o acesso ganha significações e funções simetricamente 

opostas. Quem não participa, já não é identificável com a resistência, mas com 

a obediência e a domesticação endossadas por temporadas consecutivas de 

servidão voluntária. Aos olhos da filha, Val não personifica a mulher que teria 

recusado bravamente o glamour do modo de vida da elite paulistana; Val é a 

mulher habituada a considerar totalmente natural o fato de não ter acesso ao 

sorvete do filho da patroa, à piscina, ao avião, à universidade, ao celular. Mas 

isso não quer dizer que o filme se comprometa a salmodiar a inclusão. O 

destemor da filha que pretende forçar as portas do mundo da elite empresta-lhe 

ascendência ética sobre a mãe. Em Eles não usam black-tie, a figura paterna 

era vista como modelo de resistência desgostoso com os descaminhos de um 

filho mais e mais desengajado dos assuntos políticos. Em Que horas ela volta?, 

a geração mais nova, por via de Muylaert, é encarregada de pastorear. No 

primeiro filme, a geração mais velha chama a atenção da geração mais nova 

sobre os perigos de uma vida subjugada ao medo. No segundo, a geração mais 

nova clama a atenção da mais velha para o absurdo de uma rotina colonizada. 

Não é menos verdade, porém, que a superioridade ética da filha não a 

isenta da pecha de individualista. Ela não inclui a mãe quando recebe o convite 

para sentar-se à mesa do jantar da mansão da família endinheirada. Ela não leva 

Val ao Copan. No caminho para a FAU, ela não tem a mãe ao lado no banco de 

trás do carro da família, assim como Tião, o filho traidor do filme Eles não usam 
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black-tie, não se norteava senão pelo umbigo – fosse o próprio ou o alheio. No 

caso de Tião, não se tratava de ânsia gananciosa e imparável de obtenção de 

benefícios para si. O individualismo do filho do operário recaía na crença de 

poder e dever prover, sozinho, conforto e dignidade para a mulher em vias de 

parir seu filho. 

O ponto importante desse paralelo entre aspectos específicos de ambos 

os filmes é que não é tão fácil quanto se imagina a subscrição do que vem sendo 

dito e redito por parte da crítica. Não se captam, no filme, elogios desbragados 

ao individualismo. Antes, ele complexifica e atenua os valores positivos com os 

quais os espectadores, familiarizados com a transformação do acesso em 

bálsamo dos impasses e dilemas sociais, comporiam o rosto de Jéssica. 

Portanto, é mais do que temerária a afirmação de que o filme proporia 

defesa irrestrita de um individualismo meritocrático evidenciado pela entrada da 

filha da empregada na universidade, em franco contraste com o colossal 

fracasso intelectual do filho dos patrões na execução da mesmíssima avaliação, 

como se a diretora estivesse a defender o ensino superior como teto máximo da 

imaginação política das lutas e dos embates espraiados pelo corpo social, ou, 

ainda pior, a defender a hipótese de uma elite dócil e consciente da 

indespedibilidade de uma organização social pautada tão somente pelos 

supostos resultados justos e imparciais da meritocracia. Nada disso. Sob a 

perspectiva aqui insinuada, o papel da universidade na economia da trama é 

outro. Desde o momento em que pousa na casa onde Val labuta, Jéssica prova 

estar à altura intelectual dos patrões da mãe. Ela reconhece os traços 

modernistas do arranjo do mobiliário da sala de jantar, ela conversa sobre pintura 

e arquitetura, ela está mais do que guarnecida com repertórios que a 

autorizariam a migrar da cozinha à sala. 

Acontece que, com ela, os patrões não se dispõem à interlocução sobre 

os temas em que é muitíssimo destra. Eles desejam sexo. A visita ao Copan não 

prova o nascimento de uma elite interessada na formação de grupos sociais 

afeitos à adoção de critérios de pertencimento regulados pelo grau de 
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desenvolvimento intelectual de seus ilustres membros. Signo maior da alta 

arquitetura paulistana, o Copan é apenas pretexto para o patrão da mãe ensaiar 

converter a força de trabalho – Val – em força sexual – Jéssica. Muito mais do 

que uma defesa irrestrita do mérito, a universidade vem mostrar claramente o 

fato de as personagens pertencentes à elite paulistana funcionarem como usinas 

de produção de espaços sociais privilegiados, independente de todo e qualquer 

saber adquirido pela filha da empregada. Por isso, quando os filhos dos pobres 

entram na universidade, os Fabinhos rumam para Austrália. E por seis meses. 

Ou mais. Simples assim: a figura da universidade não encampa as benesses da 

meritocracia. Antes, a instituição universitária questiona a visão assaz otimista 

acerca dos progressos inelutáveis que teriam acometido o país desde o advento 

do lulismo. Pelo menos. 

A leste. A oeste. Sempre e sempre, Austrálias, proporcionalmente ao 

avanço dos pobres em direção aos espaços sociais até então reservados às 

elites. Com ou sem diploma, eles, os pobres, não podem ocupar o que se deve 

reiterar como signo de distinção social das elites. O que não é difícil supor, 

contanto que não nos esqueçamos de que o fundamental nesses jogos de poder 

não se assenta necessariamente em espaços sociais dotados de propriedades 

singulares, mas na sofisticação dos mecanismos de rarefação de zonas do corpo 

social.    

Indo ao essencial: se o filme Eles não usam black-tie concentrava-se na 

captação da realidade do proletariado e não oferecia contornos individuais à 

vilania dos policiais, com seus camburões e metralhadoras, o filme Que horas 

ela volta? tenta descrever – de diferentes modos – as extremidades da pirâmide 

social reunidas em um mesmo ambiente de convivência. O mais visível deles 

ocorre na espacialização do conflito de classe. O quarto da empregada situa-se 

no andar de baixo da casa. No de cima, o dos patrões. Vale lembrar também que 

o quarto de hóspede localiza-se ao nível do quarto da empregada, o que torna 

legível o sem tamanho da postura refratária da família à figura do estrangeiro em 

geral. Isso sem contar que amiudadas vezes a perspectivação do minúsculo 
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quarto da empregada se dá por trás das grades: Val motor da casa, Val coisa 

sorridente que faz funcionar a máquina-mansão. 

A bem dizer, a espacialização não é mais do que estratégia cênica que 

visa reforçar outro tópico levantado pelo filme. Ser coisificada não é o mesmo 

que ser instrumentalizada? A esse respeito diríamos que os sucessivos cafunés 

da empregada no filho do patrão não têm outra razão de ser. Quando Val faz 

carinho em Fabinho, a câmera focaliza a mão dela – empinando para o 

espectador o fato de ela ser máquina de passar e de lavar roupa mas também 

máquina de fazer cafuné. Na única cena em que Val aparece de corpo inteiro 

acarinhando a cabeça do príncipe da família, Fabinho vira de costas, nucleando 

a inexistência de laços paritários entre a coisa e o sujeito que dela se vale na 

consecução de seus interesses. Dessa reposição da personagem de Val como 

instrumento, depreende-se a automatização dos gestos da empregada. 

Instrumento e autorreprodução andam pari passu. Abundam exemplos. 

Enquanto limpa a janela da sala de jantar dos patrões, Val trombeteia à 

companheira de labuta a ladainha de criança não ter que querer (criança pobre, 

leia-se), ao passo que não se descansa de clarinetar o insucesso de Fabinho no 

vestibular com a justificativa de o nervosismo ter sido a única razão do seu 

malogro.    

É aqui que a descrição da base da pirâmide se desdobra em duas 

modalidades de personificação da pobreza. Jéssica, a filha de Val, representa a 

figura que antagoniza contra o papel social de ferramenta dócil e disponível aos 

comandos e desmandos de uma elite tanto mais truculenta quanto mais inventiva 

no desencadear de mecanismos sutis de dominação. Nesse passo, talvez fosse 

oportuno registrar que a personagem Maria, do filme Eles não usam black-tie, 

antes de Jéssica, salientava o modo como as elites e os pobres, se interessados 

em costurar asas para opressões, idealizam seus alvos, idealizam suas vítimas. 

Por isso, Maria, sangrenta e maltrapilha, porque esmurrada pela polícia, 

enfurece-se com o marido no momento em que ele ensaia, no quarto da casa 

em que ela se encontra prostrada, neutralizar o inconformismo dela por meio do 

uso de imagens doces – “meu anjo”. Em igual medida, Jéssica cumula certezas 
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de o diminutivo, as risadas e a inclusão verbal da mãe como membro da família 

não modificarem em nada a assimetria de poder entre os habitantes da casa.   

Logo, pode-se afirmar que a força de Val é não ter cabimento. Ela não 

cabe no colchão que a patroa tão amavelmente financiou, transbordando para o 

quarto de hóspede; ela não cabe na cozinha, transbordando para a cadeira da 

mesa da sala de jantar; ela não cabe no papel social de empregada, 

transbordando para o de universitária; enfim, ela não cabe mais na lógica de 

elites que se esmeram na transformação das migalhas – que alçam voo das suas 

mãos em banquetes – e pousam irrecusáveis nas mãos dos pobres, 

extravasando uma lógica que dita, prega e converte em insofismável a 

coincidência entre o mínimo e o máximo, se o comércio de bens materiais ou 

simbólicos partir da alegada benevolência e caridade das elites. Por mais que 

Val chegue a disparar contra a filha que ela é “metida”, não é isso que vinga aos 

olhos do espectador. Extremamente grave teria sido se Jéssica fosse 

apresentada como mais uma menina mimada que diz o que diz e que faz o que 

faz porque vive às custas da mãe, como se a imersão na política não fosse senão 

o resultado de desvios psicológicos na socialização de jovens infantilizados pelo 

excessivo cuidado materno.  

Ainda que menos grave, não se pode deixar de notar que a personagem 

de Jéssica perderia potência contestatória se o confinamento dos espaços das 

personagens pobres fosse reinterpretado como sinal de largura da generosidade 

das famílias pobres. A respeito disso, penso em uma das falas de Fernanda 

Montenegro – “onde come quatro, come cinco”. Penso no irmão mais novo de 

Tião dormindo no sofá. Penso também na acolhida que Maria recebe da família 

operária ao final do filme Eles não usam black-tie.     

Sim, sim, Jéssica cria demandas. E a criação de demandas 

simultaneamente individuais e coletivas constitui uma das tarefas maiores da 

política. O ponto fraco delas é a equivalência entre estas e o cardápio de 

possibilidades existenciais ofertado pela contemporaneidade. Se o filme refuga 

a radicalização política na confecção do perfil da personagem, isso não significa 
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que a simples presença de outras personagens radicalizadas serviriam de 

garantia para a construção de versões mais arrojadas de Jéssica. No filme Eles 

não Usam black-tie, por exemplo, o operário italiano, com suas altissonâncias do 

berro e suas impaciências arredias ao diálogo com os patrões, está lá 

precisamente para vincar – ainda que às avessas – a legalidade da greve como 

limite de qualquer movimento político digno desse nome. Nesse particular, basta 

lembrar que Bráulio e Otávio – as duas personagens retratadas como modelos 

de conduta para os espectadores e para as demais personagens – só transmitem 

seus discursos pedagógicos e ortopédicos ao filho “bunda-mole” – para usar as 

palavras de Bráulio – e ao italiano inconsequente, aquele cuja paixão pela 

bandeira operária não compensa sua falta de pontaria resultante da incontida 

vontade de  ampliação do quadro de possibilidades das lutas sociais  ao 

imaginário  dos espectadores.  

Cumpre acrescentar tento. Ao lado da inscrição de novas paisagens 

éticas no ensimesmamento da dureza dos muros da mansão, Jéssica ostenta 

outra particularidade em seu modo de orientar suas ações que é digna de 

menção e que não deve, por isso, passar despercebida. Encaminhando-se 

direito ao ponto-chave: Jéssica força a verbalização dos comandos dos patrões 

da mãe, comandos que certamente se prolongariam em oclusão sem a 

intromissão da filha na normalidade das dinâmicas da mansão. Vendo bem, o 

que Jéssica faz é ziguezaguear a contrapelo da fusão entre o modo de governar 

a si e as expectativas dos donos da mansão. Por meio de um duplo gesto. Em 

primeiro lugar e contrariando os conselhos da mãe para nunca aceitar esta ou 

aquela oferta faz de conta, Jéssica toma para si o que é ofertado pelos patrões 

– sorvete, piscina, passeios pela cidade. Em segundo lugar, e principalmente, 

Jéssica não se precipita nas expectativas não ditas que parecem reger de 

maneira natural as relações entre patrões e empregados, pois ela só ajusta – ou 

não – seus passos aos da patroa depois de acoitar os comandos explícitos de 

como deve agir. O que não tarda a suceder. Ao cabo e ao fim, a patroa chama 

Val ao canto da sala de jantar e decreta a proibição da circulação da filha para 

lá das fronteiras da cozinha.  
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Não é difícil concluir pela destreza da personagem de Jéssica, em 

convidar o espectador a meditar sobre a crueldade dos comandos sociais que 

se extremam na violência, com tanto mais eficiência quanto mais as bocas das 

autoridades não se dão ao trabalho de se abrirem e fecharem em garganteios 

ininterruptos. Em outros termos, Jéssica arregaça o fato de a desocultação da 

obediência imposta pela autoridade subjacente aos comportamentos 

aparentemente espontâneos representar o primeiro passo em direção ao 

diagnóstico a respeito da situação onde se está.     

Existem três ocasiões em que os patrões não deixam de dizer o que 

almejam da conduta dos empregados, não obstante o sumiço do silêncio nunca 

redunde na eclosão de dizeres propositivos. Quando pretende pedir a mão da 

filha da empregada em casamento, Carlos formula seu pedido em tom de piada. 

E isso porque ele – o pedido – escoltada por ela – a piada – permite ao sujeito 

da enunciação ganhar relativa distância frente aos seus dizeres tão logo 

desponte a sombra da incerteza da resposta daquela a quem o pedido foi 

endereçado. Imediatamente a seguir ao pedido, cônscio de que Jéssica não 

deposita trela às suas fantasias, Carlos recua e afiança que seu semipedido de 

casamento não passava de gracejo, neutralizando antecipadamente a 

possibilidade do desacordo da filha da empregada. O segundo momento é 

aquele em que a patroa emite ordens a Jéssica em respeito aos quereres 

maternos da emprega. Da sacada do seu quarto, Bárbara não berra a ditirambos 

que quer que a ratazana em forma de mulher salte depressa para fora da piscina, 

diz que o que disse é o que diria Val, única e verdadeira fonte dos seus dizeres. 

Então, nesse caso, não se trataria de exclusão, mas de uma patroa rendida 

diante dos inegáveis valores sacros desses quereres maternos que 

desconhecem divisões de classe. O terceiro e último ato de fala dos patrões 

assume a forma do adiamento. Após ser comunicada pela empregada de que 

sua filha vencera Fabinho na arena do vestibular, Bárbara sugere que Val não 

se perca em esperanças infundadas, já que se trata apenas da primeira fase do 

vestibular. Portanto, a cautela da patroa com a filha da empregada busca 

atravessar a atenção do espectador para o fato de as capacidades dos filhos e 
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filhas das empregas serem sempre e inevitavelmente paralogísticas: embora 

falsas, assumem temporariamente a aparência de verdadeiras. Jéssica ainda 

não entrou na universidade, Jéssica ainda não foi para Austrália, Jéssica ainda 

não...      

Isso tudo por um lado. Por outro, o filme centra fogo na caracterização da 

elite paulistana. Porém, o que conta nessa atribuição de determinações é menos 

o rosto da elite e mais o que essa caracterização pode refletir indiretamente a 

respeito de Val e Jéssica. Não é à toa que a insuficiência é o ângulo de 

perspectivação que incide sobre a elite. O que ela – a elite – não possui, elas – 

a mãe e a filha pobre – possuem. E aos galões. 

No caso de Fabinho, ficava clara a fraqueza cognitiva da elite – o menino 

não passa no vestibular. A xícara preto e branca que Val compra para a patroa 

e que esta impede de transitar pela sala durante um evento festivo na mansão, 

indicando simbolicamente o medo da patroa de publicizar a ausência de matizes 

do seu pensamento, acusa o dualismo que orienta o olhar da família. Assim, 

míopes, os ricos não podem senão converter a diferença em exotismo. Quando 

a filha do patrão surge na sala de jantar da mansão pela primeira vez, trazendo 

doce regional, Fabinho não deixa de pontuar a comicidade da igualdade do 

estranho sotaque entre a mãe e a filha. Como vimos no caso do pai de Fabinho, 

a elite é fraca empreendedoramente – ele é mais um herdeiro. Trocando o 

charuto pelo baseado, o pai de Fabinho repete quase à risca o gordo fumante de 

Eisenstein. A única atividade que a família-tartaruga exerce é a estética, tanto 

no sentido físico quanto artístico. É a preocupação com a imagem exterior, é a 

mãe correndo na esteira, é a mãe falando na televisão, ou, ainda, é o marido 

pintando quadros.  

Ligando os pontos, ficamos com o nexo entre estética, artificialismo e 

pobreza, mais ou menos à moda do famosérrimo Titanic e de sua tese de que 

só a riqueza afetiva da pobreza se mostra à altura da tarefa de democratizar aos 

quatro ventos certa quantidade de vitalidade ao mundo das aparências no qual 
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chafurda a elite, sendo indiferente se se trata da aristocracia do início do século 

XX ou da burguesia do início do século XIX.  

Mas não faltam outros complementos para a insuficiência ética das 

personagens representantes da elite. Sem resquício de dúvida, o mais 

importante deles é a fraqueza afetiva. Nesse sentido, Val, a personagem, e 

Regina Casé, a atriz, amontoam-se em um mesmo propósito, dentro e fora do 

cinema. Elas são promotoras da ideia de pobreza feliz. O que há de mais herético 

na elite é o pecado da falta de amor, incluindo aí a falta de amor entre os pares. 

O pai da família, Carlos, não ama a mulher, Bárbara. Longe disso. Sem hesitar, 

ele abandonaria lar e filhos em nome do desejo de uma vida a sós junto da filha 

da empregada. Além disso, Carlos sofre de depressão. Repetidamente, aparece 

prostrado na cama. Invariavelmente, exibe um aspecto amuado e triste.  

Filho de peixe, peixinho é. Fabinho não come poeira no que diz respeito 

ao seu blecaute afetivo. Mesmo quando sua mãe se encontra arrebentada na 

cama e enrolada em gases e esparadrapos em decorrência de um acidente, 

Fabinho segue sem dar a mínima – sem mencionar o fato de a investida de 

Carlos no congote de Jéssica vir à luz no momento em que Bárbara sofre o 

acidente.  

Na verdade, essas vidas afetivas passadas a ferro já tinham sido 

anunciadas nas primeiras cenas do filme, quando mãe e filha, depois do encontro 

no aeroporto, trocavam impressões sobre a paisagem paulistana, mais 

especificamente quando Val tecia duros comentários a respeito da imposição do 

cimento ao chão de uma praça da cidade que ela frequentava e que antes da 

chegada da elite vicejavam grama, samba e alegria. Por essas razões, Val e 

Jéssica, ainda que separadas por anos e vivendo em Estados diferentes, gozam 

de uma proximidade e cumplicidade infinitamente maiores do que Bárbara, 

Carlos e Fabinho, criaturas de parcas disponibilidades afetivas, criaturas cuja 

convivência diária sob o mesmo teto não chega a ser suficiente para vencer quer 

o isolamento dos celulares na hora do jantar quer o dos quartos – quartos que 

são como países em continentes sem comunicação. Pesando os prós e os 
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contras, não há o que lamentar, pois vidas sem recursos financeiros são mais 

avantajadas do que o absoluto vazio afetivo das vidas das elites, já que só os 

pobres podem e devem verdejar afetos. Em todo caso, uma coisa é certa: 

descontados os mares e rios de dinheiro que correm nas veias da elite paulista, 

ela é o ser social mais desertificado de bens.   

Tudo somado, como ficamos? Antes de mais nada, convenha-se: temas 

compreendidos como políticos dificilmente resultam bons filmes, especialmente 

porque as temáticas são tomadas cruas, imediatamente, sem problematização, 

e então eles aspiram à transcrição de um real que dispensasse as tergiversações 

do discurso, de modo a desobrigar espectadores, críticos e cineastas, de 

repensar a construção dos problemas postos pelo filme, quando a grandeza de 

uma narrativa – fílmica ou não – não incide na densidade inerente ao tema, mas 

na sofisticação da acuidade do problema. 

Dito isto, quisemos dimensionar as molas do susto que embalaram a 

trajetória argumentativa aqui traçada. Por certo, a excessiva caricatura dos 

traços da elite enfraquece o filme, contudo não basta invocar a obviedade como 

princípio de explicação do que ali se passa, supondo a latência de um consenso 

mudo a orientar em bloco a percepção dos espectadores.  

Chegado a esse ponto, diria que o maior escolho na construção das 

personagens da elite paulistana não é que elas sejam sempre burras e más. 

Nacionais ou estrangeiros, há tonéis de filmes em que a maldade da personagem 

é praticamente seu único afeto e, ainda assim, não lhe mancha sombra de 

obviedade (Robert De Niro, em Taxi Driver, por ilustrar). O problema não é, pois, 

que a patroa do filme seja só patroa, má e burra. Sem mais. O problema maior 

reside na repetição de determinada rede de pressupostos que baliza a 

construção das personagens elitizadas. Eles não usam Black-tie, Titanic, Que 

horas ela volta?, os três filmes – quer se imaginem antípodas ou não – ruminam 

a tecla de uma elite que seria mentirosa e ineficiente na gestão da vida individual 

e coletiva. Não é preciso ser foucaultiano para saber que as proporções 

continentais do poder econômico e político da elite paulistana continuarão a não 
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ser problematizadas a contento por meio de narrativas fílmicas que persistem no 

retrato de uma elite cognitiva, afetiva e politicamente chula, nula e aberrante.  

No entanto, o curioso é que ali onde eclipsa a força do filme, também raia 

o espanto que acometeu tantos espectadores. Do cinema brasileiro ao 

estadunidense, raramente a elite se vê retratada. Sei bem que a afirmação pode 

soar disparatada à primeira vista e provocar incômodos. Até porque tenho plena 

consciência de a reivindicação por maior visibilidade para as classes 

subalternizadas e excluídas animar bandeiras de miríades de movimentos 

sociais da atualidade comprometidos com o tensionamento dos modos de 

produção, distribuição e recepção das imagens em circulação no tecido social. 

Sem querer negar os contributos desses e de outros embates da mesma 

envergadura, minha hipótese é a de que as elites novelescas ou 

cinematográficas ocupam os espaços midiáticos, mas o fazem apenas exibindo 

os contornos de uma individualidade apartada de todo e qualquer lastro social. 

Dito de outro modo, as elites nunca tematizam as dinâmicas de poder 

estruturantes da sua posição social. Ou, quando muito, apelam à formas 

extremamente caricatas de representação de si, como salienta Gervitz no 

sobredito artigo.   

Na esmagadora maioria dos filmes nacionais, o que se vê são apenas 

nomes próprios, interesses pessoais em desarmonia, traições e cumplicidades, 

duas ou três peripécias e um final mais ou menos feliz. No máximo, as 

personagens elitizadas a ganhar as luzes da ribalta são as inseridas no quadro 

do poder formal: presidentes, vereadores, senadores, em suma, políticos; 

portanto, personagens alheios à sociedade civil. O filme Tropa de elite II não me 

deixa mentir.   

Rente ao fim da presente argumentação, talvez se esclareça. Quando falo 

de esgoto, não tenho em mente sentido pejorativo. Quando falo em pedestal, 

tampouco algum positivo. O fato é que espectadores e críticos acolhem com 

mais facilidade a representação da favela e das acrópoles, embora não tenham 

a mesma disposição para enxergar e repensar as marcas da vida cotidiana 
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projetadas nesse arremedo de espelho em movimento. O sobressalto que o filme 

nos provoca reside naquilo que ele recusa: a narração de realidades 

extraordinárias e de acontecimentos desligados da vida diuturna. A fim de o 

cinema brasileiro poder continuar no caminho da escrita de bons roteiros, urge 

secundarizar dois temas altamente sedutores e lucrativos, a saber, o da 

invisibilidade da pobreza e o dos redutos de poderosos que governariam a 

existência das personagens à revelia delas: nem cinema-esgoto, nem cinema-

pedestal. 

Que os cineastas nacionais empenhados na abertura de novos territórios 

estéticos para o cinema brasileiro tenham profunda desconfiança em relação ao 

cinema hollywoodiano, é sabido por todos os críticos e cineastas marcados pelas 

experiências fílmicas desenvolvidas no interior do Cinema Novo brasileiro. Tanto 

melhor. Pois nada mais desastroso do que verter o Oscar em farol de Alexandria 

para as novas safras do cinema brasileiro. Mas igualmente desastroso é não 

perceber que o cinema argentino – com ou sem Oscar – tem reunido as 

condições, ao menos desde Nove Rainhas, para a confecção de ótimas 

narrativas cinematográficas. 

De fato, vencer o Oscar não pode ser garantia da qualidade de um filme. 

De fato, não o vencer tampouco pode ser garantia da qualidade de um filme, pois 

seria descabido invalidar um filme pela sua recepção favorável – novamente, 

outra vez, encontramo-nos, aqui, na esteira do artigo de Gervitz. Por isso, digam 

o que disserem os que maldizem o filme de Mulayerte pela sua eventual 

indicação ao Oscar, fica a dica: afoitos por combatermos a máquina imagética 

estadunidense, tendemos a deixar de lado que não trazer entre a mala e a cuia 

a estatueta de volta ao território nacional não reflete a presença de tonéis de 

filmes nacionais esteticamente extraordinários e politicamente engajados. O 

sonho de sermos todos uma nação povoada de cineastas que se imaginam 

primos distantes de Glauber Rocha tem dificultado enormemente a emergência 

de narrativas fílmicas simultaneamente parcimoniosas e grávidas de assombros. 
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Daí assim: na esperança de não sermos Fabinhos que se arrogam o 

direito de falar pelos outros, sejam esses os proprietários do pedestal, sejam 

ocupantes do esgoto, não podemos deixar de lado os movimentos de 

verticalização sobre a realidade que habitamos. Se é quase impossível não se 

sentir imensamente frustrado com o fato de uma obra magnífica como Lavoura 

arcaica não ter conquistado a mesma dimensão nos debates da agenda pública 

nacional e internacional, é possível alegrar-se imenso diante de uma nova 

narrativa cuja modicidade de certos recursos estéticos dissemina estranhezas. 

E o susto, como sabemos, sempre explode ali onde estamos. 
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Fábio ZANONI 

Entrevista com Anna Muylaert, diretora de 

Que horas ela volta? 

Anna, em primeiro lugar, gostaríamos de falar um pouquinho contigo a 

respeito do filme Que horas elas volta? Uma das ideias centrais da 

argumentação do artigo acima consiste em levantar alguns prós e contras 

relativos ao encaminhamento narrativo do seu filme. Ora, se nos for 

permitido inverter o jogo, perguntaríamos: quais os prós e contras que 

você identificaria nessa leitura particular do filme?      

 

Entendo que esse texto e outros criticam uma suposta caricaturização da elite 

que seria o ponto fraco do filme. Num debate com o professor Rubens Machado, 

da ECA, no entanto, ele ressaltou que esse ponto fraco é o que o torna o filme 

possível, portanto ele seria um ponto fraco necessário. Do meu ponto de vista 

da realizadora sei o esforço que tive e tivemos todos para evitar essa vilanização 

da elite –  principalmente na construção de Dona Barbara. Queríamos que todos 

os personagens fossem ricos e contraditórios, mas no caso da patroa chega uma 

hora em que ela faz algumas ações de vilania – sem as quais a narrativa não 

poderia ir pra frente. Mesmo assim, no final tentamos fazer com que ela fosse 

compreensiva no que concerne ao pedido de demissão de Val.  Ou seja , nós 

tentamos fazer com que a elite fosse o mais humana possível, mas se mesmo 

assim, se o “rabo lhe aparece” é porque foi necessário para levantar a história; 

talvez no contexto político atual possamos perceber cada vez mais que o filme 

pegou leve. Bem leve.   

 

Sabemos que o filme Que horas ela volta? teve uma enorme repercussão, 

tanto no Brasil quanto no exterior. Daí assim: ainda que de maneira 

esquemática, você poderia elencar quais as críticas te pareceram mais 
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interessantes, ainda que pouco amigáveis, e quais as que te pareceram 

totalmente equivocadas, ainda que elogiosas? 

 

Olha, foram centenas de críticas. Não sei dizer. Tem uma publicada em um blog 

brasileiro por um menino pernambucano chamado Felipe André Silva que falava 

do filme sob um ponto de vista muito pessoal – falando sobre a mãe dele e com 

uma foto no final , dele no colo da babá.  Só que a babá era a mãe. Por ser muito 

afetivo, é uma crítica que me marcou. Sobretudo porque a patroa da mãe acabou 

assistindo ao filme, achando essa crítica e reconhecendo sua foto na crítica; ela 

acabou financiando a faculdade para o Felipe. Então é mais que uma critica, 

tornou-se uma história da vida real.  

 

Também na esteira do artigo, fica clara a preocupação em refletir, digamos, 

não sobre a recepção e as diferentes leituras que se pode fazer a respeito 

do filme em causa, mas, sobretudo, sobre o processo de produção de 

narrativas fílmicas em geral. Donde a questão: para poder criar um filme 

como o Que horas ela volta? Qual o sistema de captura, por assim dizer, 

que você adotou diante de outros filmes? Ou, dizendo de maneira simples, 

quais os principais aprendizados você reteve de outros filmes que te 

auxiliaram na confecção do Que horas ela volta? 

 

Olha, sofri uma influencia clara de O som ao redor, que me ajudou a entender 

melhor  a conjuntura social brasileira atual e, por fim, atualizar a personagem da 

Jéssica – mais no sentido ideológico do que dramatúrgico. Do ponto de vista da 

direção o filme El Custodio, argentino de Rodrigo Moreno, ajudou-me a entender 

onde iria a câmera para sentirmos o ponto de vista da empregada. O filme 

uruguaio Whisky foi uma inspiração na tonalidade das interpretações, da direção 

de arte e da decupagem. Esses dois foram fotografados pela diretora de 

fotografia uruguaia Barbara Alvarez – que também fotografou Que horas? Sobre 

a personagem da Regina, havia uma influência de Chaplin e atores populares 
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como Oscarito, por exemplo – essa ideia de usar a fisicalidade. Do ponto de vista 

de filme-inspiração, eu mantive um cartaz de O anjo exterminador, de Buñuel, 

sempre perto de mim, como que pedindo uma benção ao mestre para conseguir 

ir mais longe do que eu jamais tivesse ido – no sentido de perder o medo, de não 

fazer concessão, nenhuma concessão.   

 

Dando continuidade ao problema da identificação dos impasses e dos 

dilemas que acossam a criação de novas narrativas fílmicas, cumpre dizer 

que a figura do gênio, sob nossa perspectiva, talvez represente um dos 

maiores entraves ao aparecimento de novos criadores, na medida em que 

faz supor que os roteiristas e os diretores possuiriam um saber idiomático 

não partilhável com os demais mortais. Quer dizer, via de regra, tendemos 

a apontar os ditames econômicos, sobretudo os de origem estadunidense, 

como a causa da rarefação da emergência de novas narrativas 

cinematográficas, quando, na verdade, é sabido que outros fatores 

concorrem para o estabelecimento de uma espécie de monopólio cultural 

à volta de certos diretores. Em suma, sem desconhecer o peso dos 

interesses de ordem econômica, o que você acha que poderia encorajar as 

pessoas a lançarem-se na escrita de novos roteiros?     

 

A questão para mim é que escrever roteiro é uma coisa muito difícil e, como não 

sou um gênio, só a experiência me trouxe a capacidade de entender o que se 

passa e conseguir ir além dos clichês. Então creio que primeiramente um autor 

de cinema ou qualquer coisa tem que dominar uma técnica narrativa, tem que 

se sentir íntimo dela para poder ir além, mas só isso não basta. Ele tem que 

querer ir além. Ele tem que estar disposto a arriscar tudo para ir além e creio que 

a maioria dos roteiristas e autores do mundo estão mais interessados em ficar 

aqui, em ficar aquém, em fazer mais do mesmo para estabilizar-se num mercado 

que é reacionário por definição. Eu já tive diversas experiências em que 

produtores ou distribuidores jogam fora o ouro, jogam fora o novo para ficar com 
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o velho – fazer mais do mesmo. A maioria das pessoas gostam de rever o que 

já viram e têm muita dificuldade em enxergar o valor daquilo que estão vendo 

pela primeira vez. 

 

Se pensarmos em um filme tão sagaz e instigante como o Branco sai, preto 

fica, podemos constatar não apenas a viabilidade de se produzir filmes 

política e esteticamente potentes, mas também, e sobretudo, podemos 

vislumbrar que a democratização da criação de novos filmes não se limita 

aos documentários. Na sua opinião, qual seria o melhor meio de mostrar 

que o cinema é uma arte que pode e deve ser feita por mais pessoas? Ou, 

dito de outro modo, se é verdade que uma das tarefas políticas que 

devemos enfrentar é a de não subscrever a ideia de que o teto das políticas 

culturais reduzir-se-ia à ampliação do acesso ao cinema, quais outros 

fantasmas – além da figura do gênio – você indicaria como responsáveis 

por impedir ou dificultar a ida das pessoas em direção à escrita e realização 

de novas obras?  

 

Acho que já respondi acima. Quando uma pessoa quer, tem algo a dizer e está 

disposto a se arriscar, ela pode fazer um filme até com iphone. Mas essas 

pessoas são raras.  

 

Você acredita que as universidades de cinema vieram para ajudar o 

processo de democratização da criação de novas obras cinematográficas? 

Ou elas apenas vieram aumentar a sensação de que o cinema só poderia 

ser feito por alguns, ainda que agora não sejam os gênios, mas os técnicos 

devidamente diplomados os verdadeiros detentores do saber sobre 

cinema? 
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Acho que não só as faculdades de cinema, mas também a recente política da 

Ancine e do Minc visaram uma democratização e uma descentralização da 

política cinematográfica sim. Hoje, além da potência pernambucana, vemos 

filmes de todas as regiões do Brasil, inclusive da Amazônia – o que não existia 

antes.  

 

Por fim, por quais razões você imagina que, a despeito de hoje o acesso à 

câmera e afins ser mais barato do que jamais foi um dia, ainda não fomos 

capazes de ensejar um movimento no Brasil à moda do que ocorreu a partir 

da década de 1960 com o aparecimento do Cinema Novo? 

 

Olha, eu nunca volto meu olhar pra trás. O Cinema Novo aconteceu ali naquela 

hora, naquele contexto político com aquelas pessoas – assim como a bossa nova 

ou a tropicália. Embora hoje não tenhamos nenhum movimento assim batizado, 

considero a produção pernambucana, desde a retomada, não um movimento, 

mas uma onda muito poderosa de pessoas que têm muita consciência do que 

estão fazendo e de por que estão fazendo. 

 

Como estamos falando de democratização, não temos como não fazer uma 

baldeação para o contexto político atual. Depois da efetivação do golpe 

contra a presidenta Dilma, todos sabemos que o MinC foi extinto e, em 

seguida, reabilitado. Ora, nossa posição de repúdio a um governo ilegítimo 

é clara. No entanto, a fim de não ficarmos reféns de uma lógica binária, 

como se fossemos obrigados a aceitar que uma oposição ferrenha ao 

Temer tivesse que redundar necessariamente na aceitação irrestrita de 

todas as políticas petistas implementadas ao longo desses anos, 

gostaríamos de saber o que você reconhece como positivo e negativo do 

governo Lula e Dilma, tanto no que diz respeito às medidas sociais, no 

geral, como às culturais, em particular?        
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Não sou uma profunda entendedora de todos os aspectos desse quádruplo 

governo PT. Mas o que vi e senti do meu ponto de vista foi uma democratização 

social tanto do ponto de vista econômico quanto cultural. Estamos vendo a 

inclusão de muitos jovens na universidade pela primeira vez na historia de suas 

famílias e também o início de um processo de inclusão dos negros em ambientes 

que antes eram restritos para eles.   Tudo isso eu vejo como muito positivo – um 

início de construção de uma ideia de nação mais justa. De negativo, eu não sei 

dizer – talvez devessem ter sido mais radicais. Mas não sei, não tenho dados 

para fazer essa crítica. 

 

Nesse tempo de cretinização ética e política, vale a pena terminar nosso 

bate-papo retomando a pergunta que o Abujamra lançava ao final do seu 

programa Provocações: qual a pergunta que nós não fizemos e que você 

gostaria que nós tivéssemos feito? 

 

Sinceramente, nenhuma.  
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Fernão Pessoa RAMOS 

Cao Guimarães, o pensamento do mundo e 

o abridor das coisas 

Cao Guimarães é um dos principais documentaristas brasileiros 

contemporâneos, possuindo uma obra que dialoga de perto com o universo das 

artes plásticas e das instalações audiovisuais. Alguns resistem, talvez com 

razão, em chamá-lo de “documentarista”. No entanto, se deslocamos o conjunto 

da tradição documentária do universo das proposições assertivas audiovisuais 

para o campo da enunciação lírica, puxando a perna por um “eu” mais subjetivo, 

não é difícil encontrarmos companheiros para Cao como o alemão Harun 

Farocki, o português Pedro Costa, o húngaro Péter Forgács, os franceses Chris 

Marker ou Agnès Varda. Possuem todos ampla produção fílmica documentária, 

sendo também autores de obras marcantes no universo das instalações 

museológicas. Em bienais, ou galerias, penduram o filme na parede, que assim 

deixa de sê-lo, ao perder seu modo de durar. De toda maneira, o importante é 

frisar que a obra de Guimarães se debruça de modo preferencial sobre o 

universo propriamente fílmico, entendido como arte da duração, movimento do 

tempo que transcorre e traz amarrado nesse transcorrer, desde o início, em seu 

fim (o “the end”). O filme passa só para esse fim (espécie de sinfonia, melodia 

que também dura na medida), mas que ao ter o movimento, ou tempo, como 

matéria, vê-se mergulhado/fissurado na duração de tal modo que, se a torção 

bastar, vislumbra na fresta o cosmo que lhe cerca. 

Cao Guimarães, em sua obra, às vezes parece cansar de conversar com 

o mundo e passa a cifrá-lo, numa régua própria. Como se fosse preciso, para 

chegar lá, passar por cá. Guimarães é o artista das coisas, que as vê respirando, 

soluçando, aparecendo e desaparecendo, pairando, abrindo-se na fresta que 

vibram para nós, ou além de nós. Então para que o número? Para que os 

inventários (Inventário de raivinhas); as regras nos documentários dispositivos 
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(Rua de mão dupla); as listas de raivinhas, gambiarras (Gambiarras), 

paquerinhas das coisas (Paquerinhas), nomes de cidade (Acidente)? Para que 

os sistemas com os quais sua obra flerta? Ao listar coisas e matéria, o corpo as 

pressente em dois modos: quando é flexionado por elas e a elas retorce 

(Gambiarras) e quando de algum modo resiste e delas recebe seu peso de 

matéria (Raivinhas). Também pode perceber que elas se entendem sem ele 

(Paquerinhas). As listas oscilam, emaranhando-se nesse pressentimento obtuso 

do mundo. 

Que o mundo conversa é a constatação maior que retiramos da arte de 

Guimarães. E esta conversa pode tomar o modo de um pensamento. Modo de 

sujeito humano, demasiadamente humano. Mas o percurso é marcado por 

sensações que são, antes de tudo, nossas e de nosso corpo. Assim, porque as 

gambiarras mostram a resistência das coisas ao corpo e as raivinhas mostram o 

modo impertinente, cabeçudo, delas se portarem contra nós, vamos listá-las. 

Pela multiplicação talvez possamos vencer seu fechamento teimoso e percebê-

las em seu próprio campo (no fundo é o que Cao busca, de cabo a rabo, em sua 

obra). A lista não vem da resistência. Ela nos antecede. O pulo do gato consiste 

em se servir delas, apontar a antecedência. 

Existe outro modo de dar a volta por detrás e chegar. Modo mineiro. Pois 

se as coisas vibram em seu mundo, há de haver um meio de penetrar. 

Principalmente quando temos como ferramenta a imagem-câmera, elemento 

que Guimarães, em seus curtas, longas, fotos e instalações, usa com maestria. 

A câmera serve para cindir e fazer emergir o cosmos, não em seu mistério, mas 

em sua evidência. Para fissurar serve a arte, no modo de um traço que é quase 

substância. Walter Benjamin escreve, ao comentar Baudelaire, que “perceber a 

aura de uma coisa significa dotá-la da capacidade de olhar”. Em seus melhores 

momentos, a arte de Guimarães é atraída como ímã por esse olhar aurático da 

coisa, esponja perceptiva dela (não nossa), que se deixa enganchar no tempo, 

alimentada pela memória involuntária. Jean Epstein, tanto em seus escritos, 

como em seu cinema, percebeu a potencialidade das imagens-câmera, das 
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imagens-câmera ainda mudas, para poder respirar junto ao mundo. E sabia 

explorá-las. Guimarães vai em caminho similar, recuperando a “naïveté” perdida 

do início do século XX, quando o grande espetáculo da natureza muda foi 

transfigurado pelo maquinismo câmera, pioneiramente. 

Então vamos resumir. Se a arte, por diversos meios, a este percurso pode 

se dedicar (nós, pelo pensamento, nele não avançamos), Guimarães utiliza uma 

ferramenta particular que serve como abridor de coisas: a câmera, a imagem-

câmera. E claramente não se trata de uma trilha solteira, pois pode ser imersa 

em universo audiovisual. Universo que não ilustra o caminho, mas fornece 

ferramenta. O abridor de latas é o filme, não o plano. A trilha sonora de O grivo, 

cuja importância na obra de Cao deve ser frisada, serve para abrir coisas e 

chegar junto no cosmos, dando-lhe a espessura que já possuiu numa grande 

antecedência. É então que ele parece poder ser, para se encontrar na duração 

sonora. O desafio é grande, pois quando a câmera se vira para as coisas ela já 

sabe que o mundo vai vibrar. Não existe a coisa em si, existe o filme para qual 

ela veio, desde sempre, encontrar. Desde a tomada, na qual a montagem já a 

destina pelo sujeito que sustenta a câmera, por antever. É para isso que serve a 

percepção do poeta e assim faz parecer magia, quando nada mais é que um 

encontro. Esta é a “mise-en-scène” de Cao Guimarães, se pudermos distender 

esse conceito até chegar a seu cinema, ou a sua arte. 

Em seus longas, como Andarilho e A alma do osso, nos quais a 

sensibilidade fenomenológica se finca no embate com o outro, o movimento de 

encontro está no modo insistente de postar-se na duração que parece 

condensar-se num pequeno ponto, cabeça de alfinete, onde tudo se junta para 

então escorrer. É através do ponto que a imensidão do de fora crê poder passar, 

ao ser de tal modo estendida. É lá que vibra aquilo que não somos e é de lá que 

consegue sinalizar. Distender o transcorrer é estratégia, de mesmo modo que o 

encontro com o humano, torcido pela medida da duração. Assim se busca levá-

lo, pela repetição relentada, para além das âncoras que o cravam no mundo. 

Mas, evidentemente, são nos curtas, mais dedicados à descoberta da vibração 
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do cosmos (Sopro, Nanofania, Concerto para Clorofina, Sin Peso, Limbo, 

Quarta-feira de Cinzas, Peiote, Através dos Olhos de Oaxaca e outros), que 

explode o universo que situamos no núcleo de sua criação. Da janela do meu 

quarto talvez seja sua obra mais conhecida. Nela está claro que tudo já estava 

lá, e desde sempre. Nessa hora, espécie de buraco negro denso de 

subjetividade, se tudo convergir (e os sons e ruídos descortinados por O grivo 

nos levam a isso), aí sim, poderemos descortinar uma franja daquilo que 

irremediavelmente nos perfura e envolve. É longo e extenso o tempo da duração 

e curto o tempo de fora. Guimarães nos faz ver pela dilatação da fresta (janela 

do quarto) do que está lá, por ter estado sempre lá. Parece responder à 

provocação do filósofo que, face ao desafio revelador, fecha as contas na 

impossibilidade de uma ainda maior dilatação e consegue, num engasgo último, 

murmurar: “Então me dê um corpo!” (a frase, assim consta, é de Gilles Deleuze, 

que se virava para a fenomenologia do século XX). Pois esse corpo, aqui, nos é 

negado. É afirmação da forma de comunicação com a matéria que a imagem-

câmera e seu maquinismo inauguram e determinam (certamente deve haver 

outras). Nas mãos de Cao Guimarães é lâmina fina que destroça, enrola e torce, 

tanto coisa como carne. 

O método para isso pode ser subtrativo (as listas, o pensamento) ou 

perfurativo (pela evidência das coisas e da expressão). O indício é caminho para 

detonar (embora a explosão seja mixa, luz breve) o vulcão do ente e fazer vibrar 

o ser. E por evitar a camada gorda das sensações e seus afetos (em geral 

piegas), furando diretamente, o percurso é feito sem rodeios. Se o artista 

escorrega pela crosta do mundo para evidenciar o que de si já é evidente (e tem 

graça em sabê-lo), não há aposta em sua apoteose. É referência para quem 

quiser enfrentar o desafio e encontrar a potência do que vem de fora, exatamente 

ali onde não esperamos. 
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Henrique XAVIER 

Opacidade Transitiva para Ocupação ou 

duas expulsões da arte-política 

contemporânea 

 

Estamos em 2014, na reedição de cinquenta anos da Marcha da Família com 

Deus pela Liberdade em São Paulo quando, de súbito, em frente a grande 

marcha verde amarela surge uma faixa negra carregada por dois jovens vestidos 

de negro. A faixa porta uma inscrição em fontes góticas que com dificuldade 

pode ser lida, pois o seu texto está grafado de trás para frente. A mensagem 

presente no texto é tautológica, já que apresenta escrito “Esta imagem está 

invertida”. A ação faz parte do projeto artístico Opacidade Transitiva para 

Ocupação que nesse caso culminou com o quase linchamento do artista e seus 

http://revistafevereiro.com/homologa/revistas/09/ilustr/01_24.jpg
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comparsas em meio à marcha.  

Antes de adentrarmos com cuidado as questões estéticas dessa obra 

intitulada Faixa – PROUN, cabe uma breve apresentação tanto de seu artista 

Deyson Gilbert, como do problema que iremos esboçar por meio da análise de 

duas obras criadas por ele. Trata-se de obras de arte que, embora realizadas há 

algum tempo, são extremante atuais e nos permitem com precisão apontar 

problemas que enfrentamos hoje e que se tornaram ainda mais graves em 2016.  

Comecemos pelo problema fundamental, tendo em vista a recente, explícita e 

galopante reorganização social autoritária que o Brasil vem sofrendo desde que 

as manifestações de junho de 2013 tomaram as ruas do país, como, nesse 

contexto, ainda a partir da especificidade do campo das artes plásticas 

contemporânea (atualmente mais chamado de artes visuais) produzir uma 

relação tensa e crítica entre arte e vida, arte e sociedade e arte e política? A 

dificuldade da questão se coloca de modo agudo quando percebemos que as 

novas configurações que muitos tinham como esperança de um novo espaço 

para uma reorganização de uma política de esquerda – como a formação de uma 

nova subjetividade dada principalmente a partir de uma lógica da política das 

redes virtuais e como as crescentes manifestações políticas na rua – acabaram 

por se transformar, também, em importantes instrumentos de um discurso e de 

uma ação autoritários de direita e extrema direita.  

Para esboçar uma resposta, iremos trabalhar com duas obras de Deyson Gilbert, 

um jovem artista, que seriamente encara problema do engajamento na arte 

contemporânea. Gilbert, recentemente entrevistado sobre a relação entre arte-

política em sua obra (em um grande livro originalmente organizado por uma 

associação de galerias brasileiras de arte), ao invés de dar a esperada resposta 

tipicamente engajada, com cuidado responde: “Chegamos a uma situação 

paradoxal, em que o uso de termos como ‘crítica’ e ‘política’ se tornou vazio e 

contra-produtivo. ‘Crítica’ e ‘política’ se tornaram para o circuito [artístico] o 

equivalente a ‘ecologia’ e ‘sustentabilidade’ para o empresário contemporâneo: 

os termos foram avacalhados a tal ponto que hoje servem muito pouco”.1 De 

fato, um segundo problema vem a ser que a própria arte engajada se tornou uma 
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mercadoria especialmente rentável para o meio artístico; contudo, por meio de 

duas obras, ou melhor, de expulsões estéticas desse artista, vejamos como, a 

contrapelo dessa anulação crítica contemporânea, ainda seria possível produzir 

um deslocamento e tenso entre arte, vida, sociedade e política, operando nas 

fronteiras dos limites do próprio limite da instituição artística.2 

I – Primeira expulsão 

Comecemos com uma obra que ocorreu cinco anos antes das Jornadas de Julho 

e que nos permitirá esboçar uma primeira relação entre arte e política que nos 

ajudará a pensar a nossa situação atual. Em 2008, na Galeria do Instituto 

Britânico de São Paulo, o artista produz uma instalação em que os convidados 

da vernissage eram expulsos da galeria através do avanço bem rápido e mesmo 

violento de um grande portão metálico que, a cada cinco minutos, velozmente 

abria e fechava pontualmente, varrendo todo o espaço expositivo sem exceção. 

Um detalhe importante da obra é que o artista, instantes antes do início da 

exposição e sem o conhecimento dos curadores, sorrateiramente colocou uma 

placa com o texto: “Homenagem ao caso Jean Charles”; a ação ocorreu três 

anos após Jean Charles, o cidadão brasileiro e inocente ter sido assassinado em 

Londres pela polícia antiterrorista britânica. 3 
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Na obra há uma relação imediata com a vida e mais precisamente com a morte. 

A morte de um brasileiro inocente pela polícia Londrina sendo forçosamente 

relembrada no Instituto de Cultura Britânica pela sorrateira e inesperada 

colocação da placa em “homenagem” ao caso do assassinado. Sem dúvida, a 

obra denota uma postura política que incomodou os desavisados cônsules, 

convidados britânicos, curadores, etc. O dado explicitamente político é de grande 

importância, assim como a enganação da equipe curatorial da exposição, pois o 

projeto a partir do qual a obra foi selecionada tratava da pontualidade do humor 

britânicos, assim como de relações históricas entre o Brasil e a Inglaterra.  

Precisamente, gostaríamos de abordar essa obra como uma contraposição ao 

uso atual da ideia de estética relacional, uma ideia que,a partir do final dos anos 

1990, em uma perspectiva neoliberal, tomou e ainda toma de forma quase 

hegemônica o pensamento contemporâneo da relação entre arte e vida, arte e 

sociedade, arte e política. A ideia foi cunhada em um livro de 1997 cujo título é 

propriamente Estética relacional, 4 lançado pelo filósofo, curador, historiador e 
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crítico de arte francês Nicolas Bourriaud, atualmente uma das figuras mais 

importantes no cenário internacional de arte contemporânea. Mas o que 

propõem a estética relacional acerca da interação entre arte, vida e sociedade 

que a tronou mundialmente tão significativa, impondo-se como uma peça-chave 

em curadorias e na produção artística, tanto brasileira, como internacional?5  

A principal ideia, que assume uma aparência emancipatória, é que esse novo 

tipo de arte descrito e filosoficamente sustentado pela estética relacional implica 

na passagem da tradicional relação de contemplação entre o público e o objeto 

artístico para elaboração de uma relação comunitária do público consigo mesmo; 

o espaço de exposição passa de um lugar em que frequentávamos para ver a 

produção artística enquanto objetivação da manifestação subjetiva do artista na 

obra, para um ambiente que propõe um espaço em que vamos para ser visto e 

para ver outras pessoas, conduzindo a uma relação de intersubjetividade do 

público que se torna o centro da manifestação estética. Para Bourriaud, as obras 

de arte relacional procuraram estabelecer encontros intersubjetivos em que o 

significado é elaborado coletivamente e não no espaço privatizado do consumo 

individual de uma obra de arte enquanto um objeto.  

Um dos exemplos paradigmáticos de Bourriaud é a obra do artista argentino 

Rirkrit Tiravanija. Em 1992, em Nova York, ele criou uma de suas mais célebres 

obras, que foi descrita por um crítico como uma “cozinha de refugiados 

improvisados”, com pratos de papel, facas e garfos de plástico, bujões de gás, 

utensílios de cozinha, duas mesas; na galeria ele cozinhava macarrão oriental 

para os visitantes. Contudo não há refugiados na galeria e sequer a comida é 

importante, mas, a participação do público é o foco de seu trabalho, a comida é 

mais um meio para permitir uma relação de convívio entre público e artista e do 

público consigo mesmo – um público formado por artistas, galeristas, jornalistas, 

marchands, curadores, colecionadores, marqueteiros, críticos de arte e demais 

entusiastas da arte contemporânea.  

Mas o que isso tem a ver com o neoliberalismo e com a transformação de 

procedimentos emancipatórios da esquerda em instrumentos autoritários da 

direita? E por que a obra de Gilbert rechaça tal proposta estética? 

http://revistafevereiro.com/homologa/pag.php?r=09&t=24#_ftn5
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Para Bourriaud, a arte relacional é uma resposta direta à mudança da economia 

baseada na mercadoria para outra baseada em serviços.6 Somado a isso, o 

autor toma o novo tipo de artista como síntese de um mundo marcado pela 

mobilidade resultante da porosidade entre estados nacionais, pelas migrações, 

pelos fluxos financeiros acelerados e pelas navegações na internet. 7 Uma frase 

lapidar de Bourriaud é a que o artista de hoje reage à “aceleração do capitalismo 

global” não buscando barrá-la, mas com “mais movimento”.8  

Há duas ideias fundamentais para a sustentação da estética relacional: a de que 

a complexidade das relações humanas a despeito de uma posição política 

autorregula-se espontaneamente, garantido uma experiência coletiva 

emancipatória democrática; e a ideia de que a teoria da lógica das redes da 

internet seja capaz de, por meio de sua própria complexidade, produzir uma 

plataforma democrática e igualitária. Cremos que ambas ideias venham ser um 

reflexo da liberdade e da espontaneidade de autorregulação de mercado imposta 

pelo neoliberalismo. E, de fato, se a fronteira entre arte e vida é rompida segundo 

o modelo de Bourriaud, temos uma arte que se torna una com o tipo de vida 

regido pela economia, política e subjetividade neoliberais. 
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Mais complicado ainda vem a ser o fato de que, em seus argumentos, a estética 

relacional é sustentada a partir de um grande repertório de temas invocados por 

filósofos e artistas de esquerda. Temas como neoliberalismo, biopolítica, lógicas 

de rede, multiculturalismo, questões de gênero e autores como Marx, Foucault, 

Deluze, Habermas são abundantemente citados como suportes da 

argumentação de Bourriaud, embora seja nítido que o conteúdo crítico de tais 

autores e termos seja completamente pervertido9 – um problema próximo mas 

que extrapola o escopo de nosso texto, não entraremos nesta ceara, mas nos 

centraremos nas referências artísticas do livro.  

O livro em sua argumentação remete com grande vigor a propostas radicais de 

transformação na relação entre arte e vida, arte e sociedade e arte e política 

provenientes da década de 1960 e 1970. Ele tem como exemplo, dentre outros, 

o grupo Fluxus, a Internacional Situacionista e obras brasileiras de Hélio Oiticica 

e Lygia Clark, contudo, Bourriaud dilapida o fato de que tais propostas jamais 

visaram meramente aderir à vida cotidiana em sua forma liberal, mas, sim, 
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criticar e transformar esteticamente a própria vida e, no caso dos situacionistas, 

a partir de uma nítida preocupação política de cunho radicalmente marxista. O 

próprio Bourriaud em seus textos tem em mente essa diferença e vê como uma 

grande transformação positiva o fato de que os artistas de nossa época, muito 

distantes de uma agenda crítica ou utópica dos artistas da década de 1960 e 

1970, procuram apenas encontrar soluções provisórias no aqui e agora e, em 

vez de mudar seu ambiente, são artistas que simplesmente vão aprender a 

habitar o mundo de uma maneira “melhor”. 

Voltando à obra de Gilbert apresentada na Galeria do Consulado Britânico, o que 

acho destacável é que ela radicalmente produz uma antiestética relacional, pois 

ela não gera um espaço para interatividade do público que poderia 

espontaneamente compartilhar, durante certo tempo, “novos modos possíveis 

de habitar” o mundo existente, mas, pelo contrário, a obra procura expulsar o 

público do espaço expositivo; ela procura, por meio da arte, expulsar o público 

do próprio espaço da arte, conduzindo-o a um outro espaço de uma reflexão 

sobre as condições de vida em uma democracia nada harmônica, mas 

sustentada pela violência. 

Não estamos equivocados em pensar que a expulsão da instituição arte e a 

explosão dos limites entre política, arte e vida, propostas por Gilbert, retomam 

procedimentos comuns às mesmas referências da estética relacional, porém 

operando não apenas com as transformações formais da arte da década de 1960 

e 1970, mas também com a elaboração estético-crítica das relações de violência 

e poder que sustentam a sociedade.  

Nesse sentido, a obra de Gilbert ecoa a particularidade de muitas propostas 

artísticas das décadas de 1960 e 1970 que consolidaram a arte contemporânea 

em nosso país. Propostas exemplares para repensarmos uma forma de 

engajamento crítico na interação entre arte e vida e arte e sociedade. É 

importante lembrarmos que o ano do golpe de 1964, no âmbito da arte 

internacional, é marcado pela consolidação da arte contemporânea devido a três 

das principais manifestações artísticas que vieram se contrapor e suplantar à 

proposta modernista, sendo elas: a arte pop, o minimalismo, e o Grupo 
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Fluxus, além de uma quarta, a arte conceitual, que se consolida na virada do 

ano.10  

Respectivamente, cada uma delas irá a sua maneira se contrapor aos preceitos 

do alto modernismo americano conceitualizado e defendido pela crítica de 

Clement Greenberg por meio de suas ideias modernistas de alta cultura, de 

excelência do gosto, de fatura manual e de autonomia estética. Um alto 

modernismo que exalta através da sua autonomia a completa anulação de 

conteúdo – algo patente no expressionismo abstrato americano, então símbolo 

da democracia do país –, operando não apenas como uma oposição direta à arte 

do realismo socialista, mas também e principalmente como uma barreira ao 

conteúdo politizante de grande parte da arte moderna europeia e internacional. 

Uma  arte moderna que até então havia se expressado em larga medida em 

sintonia com engajamento político e com o pensamento marxista, basta 

lembrarmos da Guernica de Picasso e que o artista recebe da União Soviética 

em 1962 o prêmio Lenin da Paz; ou que os muralistas mexicanos, como Rivera 

e Siqueiros, davam continuidade ao imaginário da Revolução Mexicana; ou que 

o surrealismo encabeçado por Breton tinha Trotsky ao seu lado; ou que 

abstração do suprematismo de Malevich era uma arte para a organização de 

uma sociedade revolucionária. Em muitos sentidos, a arte contemporânea, a 

despeito da radical transformação de seus procedimentos estéticos, retoma esse 

lugar do engajamento histórico do modernismo europeu e internacional. 

Embora tais experiências estéticas contemporâneas fossem em muito 

proveniente dos Estados Unidos, elas se colocavam muito distintamente da 

abstração autonomista do alto modernismo americano, trazendo em seu bojo, 

não a afirmação da política cultural da direita americana,11 mas uma 

internacionalização de suas formas, conteúdos e propostas. Com exceção ao 

minimalismo, são três movimentos de caráter internacional: o Fluxus, com 

importantes filiações na França, Alemanha, Japão e Inglaterra; a arte conceitual, 

fortemente concentrada no grupo inglês Art and Language; além do importante 

papel do pop inglês que dista do americano por concentrar mais claramente a 

sua estética em uma crítica à sociedade de consumo. Além disso, os três grupos 
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possuíam preocupações e influências marxistas, produzindo uma volta à 

problematização estética de um conteúdo simbólico em relação à sociedade.  

Para o nosso objetivo,  torna-se importante atentar para o que acontece quando 

essas transformações estéticas que inauguram e dão forma à arte 

contemporânea chegam ao Brasil em um momento concomitante ao golpe de 

1964. O que representa “iniciar” nossa arte contemporânea justamente com o 

início de um regime ditatorial que permanecerá por 21 anos? Quais lições 

podemos aprender dessa peculiar experiência (comum também a Argentina, 

Chile e Uruguai) que nos permite elaborar expressões tensas e críticas entre arte 

contemporânea e política para nossa época atual? 

Cremos haver algumas especificidades que marcam a apropriação da arte 

contemporânea no solo brasileiro sob o terrorismo de estado implantado pelo 

golpe. A primeira diz respeito a um rechaço pelas artes ao projeto moderno que 

se confunde com a implementação concreta, autoritária e conservadora do 

projeto de modernização do país executado pelos militares. O milagre 

econômico do Brasil, potência que é concomitante aos anos de chumbo de um 

regime que, tendo suspendido as garantias constitucionais, irá produzir um 

aparelho repressivo policial-militar que soma incontáveis torturas e assassinatos. 

Um obsceno terrorismo de Estado que foi ideologicamente sustentado por um 

patriotismo ufanista reafirmado, na grande mídia, entre a beleza da Miss Brasil, 

as comemorações do 7 de setembro, a vitória da Copa do Mundo, e o perverso 

mote “Brasil, ame-o ou deixe-o”. 

Esse conluio entre nacionalismo, modernização e terror de estado acabou por 

configurar no campo artístico, a despeito da violenta censura, o seu próprio 

contra-discurso. Assim, a imagem de nação assume um importância 

fundamental, pois cabia à resistência promovida pelas artes desconstruir o 

imaginário de nação oficialmente veiculada pelo estado na mídia golpista. Por 

exemplo, grande parte de nossa arte pop não se dedicou a uma simples crítica 

à sociedade de consumo, mas, sim, a apresentar uma contra versão da 

identidade nacional, apropriando-se de forma irônica e crítica dos mesmos 

elementos que veiculavam a imagem unitária do ufanismo verde-amarelo e, ao 
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invés das fotos de mercadorias e de grandes ícones midiáticos, ela trazia uma 

mistura entre fotos de bananas, mapas do Brasil, violência policial, passeatas, 

mortos políticos, torturas, demonstrando haver sangue por trás das imagens que 

atravessavam o nosso cotidiano. Algo similar ocorre com a arte conceitual e 

outras manifestações contemporâneas que assumem no interior de suas 

experiências formais conteúdos de resistência ao regime.  

Nesse sentido, é importante lembrar que grandes experiências estéticas em sua 

experimentação máxima com a linguagem artística, ao limite do questionamento 

da própria instituição arte, ocorreram por aqui, naquela época, sem dúvida 

porque estavam aliadas a uma preocupação política de resistência – basta 

lembrarmos da produção de artistas como Cildo Merieles, Arthur Bárrio, Calos 

Zílio, dentre tantos outros, que fizeram, então, da arte engajada inúmeras das 

mais radicais experiências estéticas de nossa arte contemporânea. 

Para elaborarmos uma relação crítica de engajamento entre arte e vida e arte e 

sociedade e arte e política para o nosso tempo, cremos ser extremamente 

significativo uma volta ao referencial histórico e político que marcou boa parte de 

nossa arte contemporânea nas décadas de 1960 e 1970, com o cuidado preciso 

para compreendermos as saídas conceituais e formais propostas por tais obras. 

II – Segunda expulsão 

Tendo em mente a memória do contra discurso produzido por boa parte de nossa 

arte contemporânea frente ao regime totalitário inaugurado em 1964 e, também, 

a atual e violenta onda conservadora que, nos últimos anos, tenta a todo custo 

tomar o país, voltemo-nos, agora, para a segunda expulsão do artista, a da faixa 

negra na Marcha da Família com Deus pela Liberdadeem 2014, com que 

abrimos o nosso texto.  

A obra, como já mencionado, faz parte das ações artísticas de Opacidade 

Transitiva para Ocupação, de Deyson Gilbert. Antes de nos centrarmos 

propriamente na obra, comecemos por um esboço de interpretação dos três 

termos que definem tais ações. 12  

1) Opacidade: como a qualidade do que não é claro, do que não pode ser 
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claramente explicado, algo obscuro, sem contornos definidos, uma qualidade 

enigmática que, em lugar de produzir uma identidade, vem produzir o 

estranhamento.  

2) Transitiva: como uma qualidade que está entre coisas, já como um efeito 

próprio da opacidade capaz de desestruturar os limites entre elas. A constante 

passagem do “entre”, a necessidade de transitar de um ao outro, de si para um 

outro. Como o trânsito irresoluto entre obra e espectador, sujeito e objeto, arte e 

vida, rua e galeria, privado e público, história e presente; entre arte e política e 

vice-versa – o vice-versa sendo muito importante. Um movimento de trânsito no 

interim entre a ida e a volta, em que a arte precisa sair de si e, por meio da 

própria arte, negar a sua autonomia artística em direção ao seu outro: a vida, a 

sociedade e a política. 

3) Ocupação: no sentido de tomar um lugar, a tomada de uma posição que 

contudo deve ser transitiva entre a estética, o social, a política e a arte. A 

ocupação enquanto uma espécie de resistência opaca que, por exemplo, ocupa 

o presente por meio da memória. A opacidade de uma ocupação que não toma 

ou vem definir o poder. Ocupar as ruas, os museus e, sobretudo, o nosso 

imaginário. Uma ocupação negativa, por meio da opacidade e da transitividade, 

que contraditoriamente se funde ao próprio ato da expulsão. 
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Voltemos, finalmente, para 2014 e para obra Faixa – PROUN.Nessa experiência 

estético-política, Gilbert, com mais três amigos13 vestidos com roupa social preta 

e com faixas brancas na lateral do braço direito, erguem uma faixa negra bem 

grande em frente à passeata de reedição de 50 anos da Marcha da Família com 

Deus pela Liberdadeem São Paulo. A faixa simplesmente contém um símbolo 

abstrato que traz a imagem de uma cruz quebrada somada ao ramo de uma 

planta e também a frase “Esta imagem está invertida” grafada em grandes letras 

góticas brancas; além disso, a frase se encontra escrita de modo invertido, de 

traz para frente, como se tivesse sido espelhada, dificultando sua leitura.  

De imediato, um número grande de pessoas e jornalistas vêm tirar fotos de 

Gilbert e de seus comparsas, pois o artista e seus companheiros vestidos em 

negro com uma faixa banca no braço e segurando a grande faixa negra com 

letras góticas produzem um impacto imagético forte. Em instantes um número 

significativo de skinheads se identifica com o aspecto visual da obra e se 

aproxima, imaginado que eles também fossem um grupo pró-fascista; muita 
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gente de verde amarelo se aproxima. Começam a perguntar sobre o que está 

escrito na frase, a resposta do artista e seus companheiros é simples e direta: 

“Esta imagem está invertida”. Isso não satisfaz a turma verde-amarela que não 

compreende o sentido da faixa e insiste em perguntar sobre o seu sentido. A 

resposta continua sendo a mesma: “É uma faixa com a frase: esta imagem está 

invertida”, começa uma confusão, xingamentos são ouvidos – “traidores, 

comunistas filhos da puta, veado, bicha, petistas”. Coletivamente, eles começam 

a entoar o coro “lincha, lincha” que se alterna com “fora PT, fora PT”. O cerco 

torna-se mais fechado, gestos raivosos empurrões, dedo na cara, tapa na nuca, 

e a polícia se aproxima para supostamente tentar evitar o linchamento, embora 

nesse caso o temor dos artistas se torna ainda maior pela grande probabilidade 

de a polícia emprestar o cassetete para o linchamento e, em seguida, de prender 

Gilbert e seus dois camaradas. Os artistas rapidamente dobram a bandeira e 

saem correndo da passeata em direção à Catedral da Sé, onde a marcha mais 

tarde irá se encaminhar. Lá em frente à catedral eles abrem a faixa para 

estrategicamente tirar fotos antes que a furiosa marcha verde e amarelo os 

alcance. 

O que ocorreu estética e politicamente nesta expulsão? O que leva à expulsão 

é o fato de eles simplesmente não dizerem quem eram, não se identificarem, 

não aderirem à identidade recíproca de direita. Eles, no entanto, não estavam 

falando do PT, não tinham nenhum símbolo nítido de esquerda, não trajavam 

roupas vermelhas; pelo contrário, suas roupas negras sociais com a faixa branca 

no braço, o cabelo com gel, as letras góticas e a frase e invertida, tudo isso 

estimulava a uma identidade pró-fascista, mesmo em relação à frase, eles 

poderiam ter inventado uma outra resposta: “a imagem do Brasil está invertida 

pelo poder corrupto comunista bolivarista, é o nosso dever e das forças armadas 

desinverter essa imagem e restituir o Brasil a sua verdadeira ordem”. Com 

certeza naquele momento eles seriam a aplaudidos por boa parte da multidão, 

quem sabe até poderiam tirar um self com o Coronel Telhada, Bolsonaro ou com 

o governador de São Paulo. 

O que acontece é a opacidade de uma faixa com uma frase que, em si mesma, 
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não possui manifesta ou explicitamente nenhum significado simbólico evidente; 

a opacidade da falta de clareza ou a falta da definição de seu sentido tornaram-

na imediatamente a frase de um inimigo. Assim operam as identidades no 

comportamento de massa: ainda que sem um plano ou um projeto político 

definidos, a massa se torna una por meio da falsa identidade de um país unitário 

e positivo, sustentada pela imagem ufanista de unidade que denega 

violentamente a contradição, a diversidade e a luta de classes sociais, de 

(trans)gêneros, de etnias, de movimentos sociais e de distintos e múltiplos 

interesses no interior de uma nação democrática. A unidade imaginária é 

colocada na simplificação da frase “meu país sou eu”, “somos nós” (classe 

média, branca, cisgênero, católica evangélica), meu país é meu partido (Bíblia, 

Boi e Bala), minha bandeira política é a bandeira do Brasil (embora entremeada 

com os interesses da bandeira americana) e, principalmente, tudo que contradiz 

esta perversa unidade imaginária cabe ao massacre. Nós somos um, somos um 

país, uma identidade e tudo que estiver contrário a isso é o inimigo: o não Brasil, 

a corrupção seletiva de certos partidos, a não família, o comunismo, o que 

precisa ser massacrado. O primeiro momento estético-político da Faixa a 

Proun vem de sua expressão negativa de opacidade que a contrapelo manifesta 

a contradição real no interior dessa unidade ideológica e violenta do 

comportamento de massa verde-amarelo. 

Porém, é possível, ou melhor, necessário, também pressupor que a opaca frase 

invertida não seja meramente tautológica; podemos transitar para um sentido 

além da mera inversão das letras, nesse caso a imagem invertida a que a frase 

se refere vem a ser justamente o que se encontra ao seu redor: uma grande 

passeata de direita, pedindo, como a cinquenta anos na véspera do Golpe, a 

intervenção militar contra os comunistas (no caso atual os “perigosos comunistas 

corruptos do PT”). 

Só podemos compreender tal imagem como uma inversão de valores 

democráticos e de valores sociais e de uma mínima compreensão histórica. 

Conclamar nas ruas por uma intervenção anticonstitucional, por meio de um 

golpe infinitamente mais corrupto que as próprias acusações realizadas pelos 
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golpistas, procurar, pela bandeira da corrupção e do anticomunismo e por uma 

distorção do sistema jurídico derrubar uma presidente legitimamente eleita, tal 

como há cinquenta anos, só pode ser uma inversão histórica, de um país que 

contudo parece não ter passados pelas atrocidades inesquecíveis desenvolvidas 

na Ditadura Militar iniciada com o Golpe de 1964. Por isso, a precisão histórica 

dessa dupla marcha (e das marchas verde amarelo que tomam o país) só pode 

ser uma imagem invertida que aparece pela primeira vez como tragédia e, agora, 

como uma brutal farsa histórica. 

Se olharmos sob esta nova perspectiva, o símbolo que temos na faixa começa 

a tomar o aspecto de uma estilização do símbolo do martelo e da foice 

comunistas, o martelo do trabalhador urbano, pelo simplificado “T” na horizontal; 

e a foice do trabalhador rural que é metaforizada pela forma do ramo curvado, 

expressando a colheita do campo.  De fato, analisando a obra em questão e 

conhecendo a trajetória de obras do artista, a ação com a faixa negra com as 

letras invertidas possui uma forte perspectiva de esquerda. A ação com a faixa 

expressa esteticamente o desconforto de uma posição de esquerda frente a 

grande marcha verde-amarela de 2014, que porta uma inversão do sentido 

original, histórico e emancipatório e que as ainda recentes manifestações de rua 

das Jornadas de Junho promoveram em 2013. 

Observemos atentamente a obra e nos perguntemos que outras inversões e 

transições ela produz. Podemos nos perguntar por que os artistas correram para 

Catedral da Sé e lá novamente abriram a faixa? Vejamos com atenção a 

fotografia diante da igreja, 14 podemos notar duas cruzes: a primeira, ao fundo 

da imagem, onde Cristo jaz morto, presente na própria Catedral; e uma segunda, 

uma cruz quebrada emprega pelo artista na faixa (que também se encontra em 

boa parte de seus trabalhos).  

O símbolo de Gilbert traz a imagem de uma cruz amputada que, de forma opaca, 

expressa os descaminhos da própria cruz cristã – lembremos que se trata de 

uma segunda Marcha da Família com Deus pela Liberdadeque celebra, como no 

passado, em 1964, uma fraturada espiritualidade que está tão em voga em nosso 

tempo. Uma religiosidade que se soma à defesa do Golpe à homofobia e aos 

http://revistafevereiro.com/homologa/pag.php?r=09&t=24#_ftn14
http://revistafevereiro.com/homologa/pag.php?r=09&t=24#_ftn14
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interesses mais radicais da direita que o nosso tempo pode conceber. 

A opacidade dessa cruz amputada também se refere, no entanto, a outra 

inversão, ou melhor, transição histórico-religiosa. Uma transição que nos remete 

a uma relação entre arte política e espiritualidade na Rússia pré-revolucionária 

e ao conjunto de cruzes pintadas pelo artista Kazimir Malevich. A espessura e o 

formato simplificado da cruz na faixa de 2014 são os mesmos das cruzes nas 

obras do artista russo; o próprio título Faixa Proun– o seu segundo termo é um 

sigla russa que provém de uma relação com a arte de Malevich. 

 

As pinturas suprematistas do russo chegaram a uma radicalidade formal quase 

inacreditável para o modernismo da segunda década do século XX, 

impulsionando o próprio modernismo a uma radicalidade formal e conceitual, 

então, sem precedentes. Basta lembrarmos da importância histórica e 

literalmente iconoclástica de sua célebre pintura Quadrado Negrode 1915, uma 

revolução artística, produzida por Malevich, diretamente impulsionada pela 

revolução social que estava acontecendo na Rússia e também por sua fé 

http://revistafevereiro.com/homologa/revistas/09/ilustr/05_24.png
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religiosa e mística no poder de transformação social da arte. Tanto que a primeira 

vez que o Quadrado negro foi exposto em 1915, em Petrogrado, a pintura foi 

colocada no alto da parede em um dos cantos da sala, no mesmo local sagrado 

em que um ícone ortodoxo de um santo seria colocado em uma casa tradicional 

da Rússia. Para Malevich, a arte necessariamente possuía um significado 

estético, espiritual e político relacionado à formação de uma nova sociedade 

emancipada. 

Já Proun, presente no título, foi desenvolvido, logo após a Revolução Russa de 

1917, por El Lissitzky, um artista extremamente próximo a Malevich. O termo 

procura indicar a passagem dos ideais formais da pintura suprematistas para o 

espaço da tridimensionalidade. Nas palavras de Lissitzky, seria “o patamar onde 

alguém muda da pintura para a arquitetura”.15 O projeto Proun visou produzir de 

maneira precursora instalações estéticas tridimensionais como um modo de 

organizar o espaço real e coletivo da então principiante sociedade 

revolucionária. 

 

http://revistafevereiro.com/homologa/pag.php?r=09&t=24#_ftn15
http://revistafevereiro.com/homologa/pag.php?r=09&t=24#_ftn15
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O Proun, no caso da obra de 2014, vem nos trazer a memória de transitividade 

histórica com as propostas de estéticas revolucionárias de outra época. Já em 

relação à passagem do plano da pintura ao espaço tridimensional da arquitetura 

que Proun traz, podemos compreender que aFaixa nos convida, em nossa 

época, a pensar em uma passagem do plano institucional e autônomo da arte 

para o espaço coletivo da vida, da sociedade e da política. 

III – Outras expulsões  

 

A expulsão da Faixa – PROUN de Deyson Gilbert, como um convite aos artistas, 

à esquerda e a nós, de um modo geral, vem nos lembrar da importância da 

ocupação do lugar estético frente à onda conservadora. E, dentre os inúmeros 

modos de luta e resistência, vem enfatizar a consciência a respeito das 

possibilidades dessa resistência opaca e transitiva como uma ocupação do 

presente por meio da memória de nossa história, a memória do golpe e de sua 

violência, mas também do contra discurso frente a este; enfatizar a ocupação da 

liberdade sexual frente a uma religiosidade e moral conservadoras; a ocupação 

não apenas dos museus e galerias, mas principalmente das ruas e redes; a 

ocupação sobretudo de um imaginário capaz de revelar um Brasil diverso, 

complexo, socialmente classicista e violento frente a identidade unitária, 

autoritária e ufanista propagada pela mídia golpista. Por meio de experiências 

estéticas, as mais experimentais e disruptivas possíveis, ocupar um lugar, sim, 

de esquerda, ainda que com a plena consciência de que, sim, seremos expulsos. 

Mas talvez haja mais gente, muito mais gente do lado de fora do que dentro. 
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Pierre DARDOT et Christian LAVAL 

Le néolibéralisme, un système hors-

démocratie 

 

« Il ne peut y avoir de choix démocratique contre les traités 

européens » Jean-Claude Juncker, Le Figaro, 29 janvier 2015 

 

 

Les défaites du mouvement social se sont accumulées ces dernières 

années, l’arrogance dogmatique des dirigeants politiques et des dominants en 

général est de plus en plus manifeste, la certitude que la seule politique à mener 

est celle des « réformes » néolibérales est assez largement partagée parmi les 

économistes du mainstream. Le néolibéralisme n’est pas mort et n’est peut-être 

pas près de mourir. À l’évidence, il se renforce et se radicalise. Aucune crise ne 

le freine. Au contraire, il se renforce au fur et à mesure des désastres qu’il 

engendre. C’est la triste leçon que l’on est bien obligé de tirer des années qui 

nous séparent du paroxysme de la grande crise de 2008. Juste après son 
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déclenchement, un certain nombre d’observateurs ou de responsables politiques 

d’horizons différents avaient décrété que « le néolibéralisme était mort ». C’était 

par exemple le thème de l’article célèbre de Joseph Stiglitz de juillet 2008 intitulé 

« La fin du néolibéralisme », titre qui faisait écho au fameux texte de Keynes,  

« La fin du laisser faire »,  écrit en 1926. A quatre-vingt deux ans de distance, la 

critique de Stiglitz était à peu près la même : le marché laissé à lui seul conduit 

toujours à une mauvaise allocation des ressources, à la spéculation, à la crise.  

Si l’on peut être d’accord avec le constat de l’échec du néolibéralisme, on ne peut 

qu’être en désaccord avec la conclusion qu’en tirait Stiglitz,  à savoir que le 

« bénéfice de la crise mondiale » consisterait dans le congé définitif donné au 

« fondamentalisme de marché ».  On s’aperçoit aujourd’hui que la crise n’a 

encore apporté aucun bénéfice de ce genre et que l’on a plutôt assisté à une 

radicalisation des politiques néolibérales. La question est donc de savoir 

pourquoi la crise de 2008 n’a pas débouché sur une mise en question du 

néolibéralisme, comme le pensait Stiglitz, (avec beaucoup d’autres). Pour poser 

la question autrement, il nous faut nous demander pourquoi l’analogie avec les 

années 20 et 30  ne semble pas pertinente, du moins jusqu’à présent. C’est là 

une question majeure qui n’a pas encore été résolue.  

Nous ne voulons évidemment pas en conclure à une quelconque éternité 

du néolibéralisme. On peut même penser que la rigidité propre au système 

économico-politique du néolibéralisme remet à l’agenda des sociétés l’impératif 

révolutionnaire bien compris, celui d’une auto-institution de la société. Il importe 

d’abord de nous interroger ici sur le caractère systémique du dispositif néolibéral 

qui rend toute inflexion des politiques menées difficile, voire impossible. En 

réalité, nous n’avons plus affaire seulement à des « politiques néolibérales » 

dans le cadre d’un régime politico-économique qui pourrait accepter des 

politiques différentes, par exemple sociales-démocrates au sens le plus 

traditionnel du terme. Nous avons affaire à un système néolibéral mondial qui ne 

tolère plus d’écart par rapport à un programme de transformations qui vise à le 

renforcer toujours plus. Ce système néolibéral nous fait entrer dans l’ère 

postdémocratique.  
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Trois interprétations de la radicalisation néolibérale  

 

 L’Europe offre depuis 2010 le spectacle particulièrement instructif de cette 

radicalisation néolibérale : alors que les politiques d’austérité ont démontré leur 

échec, elles continuent d’être imposées au prétexte qu’il n’y a aucune autre 

solution pour les Etats que de rembourser les dettes publiques jusqu’au dernier 

euro dû. Par un formidable tour de passe-passe, en confondant l’effet et la cause, 

« l’État surendetté » a été désigné comme le premier responsable de tous les 

malheurs des sociétés. Et les conséquences de l’austérité - effets récessifs 

massifs sur l’activité économique,  faible croissance, chômage, baisse des 

revenus -, ont été l’occasion d’imposer une série de « réformes structurelles » 

visant à déréguler le marché du travail,  à accroître les profits et à protéger les 

hauts revenus. Tout s’est passé comme si la crise financière de 2008 avait permis 

l’accentuation et l’accélération du programme néolibéral. La supposée 

« recherche de la croissance » sert aujourd’hui encore de prétexte pour appliquer 

les mesures les plus régressives socialement, à augmenter les avantages 

accordés au capital, à passer les accords commerciaux internationaux les plus 

favorables aux grandes entreprises. Les explications chargées de rendre compte 

de cette radicalisation ne manquent pas. On peut distinguer parmi elles des 

thèses « idéologiques », « sociologiques », « économiques » : celles qui font du 

néolibéralisme une doctrine qui fonctionne par imposition massive d’évidences 

indiscutables, celles qui font plutôt ressortir l’extraordinaire déséquilibre dans les 

rapports de force entre les classes et enfin celles qui montrent que les formes du 

nouveau capitalisme mondialisé et financiarisé sont les ressorts « profonds » des 

politiques mises en œuvre. Trois types différents d’explication se dégagent qu’il 

nous faut examiner : le déni de réalité ; le déséquilibre croissant des forces en 

présence ; la logique intrinsèque du capitalisme contemporain.  
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1) Le déni de réalité 

Comment expliquer que les détenteurs du monopole de la parole publique 

légitime, journalistes, éditorialistes, hommes politiques aient aussi rapidement 

occulté la crise, oublié ses facteurs et ses enchaînements, refoulé tout 

questionnement sur les risques d’une répétition du krach financier, fermé les 

yeux sur les souffrances endurées par la population et les effets politiques  de la 

crise sociale ? Après un temps finalement assez bref d’hésitations quant à la 

conduite à tenir, accompagné de quelques autocritiques (on se rappelle le mea 

culpa d’Alan Greenspan devant les représentants américains), l’espace 

médiatique fut à nouveau submergé par un flot de messages identiques à ceux 

qui prévalaient avant la crise : il n’existe et n’existera qu’un seul système 

économique et ce système est fondamentalement sain. La continuation des 

politiques néolibérales serait donc due à la persistance de ce matraquage de la 

« pensée unique » des éditorialistes économiques, voire de la plupart des 

journalistes. Si l’on suit cette explication, les néolibéraux ont mené, par 

l’intermédiaire des medias, une guerre unilatérale qui leur a permis d’imposer 

une perception commune de la réalité (le sens commun de Gramsci). Ils n’ont 

pas gagné à proprement parler la « bataille des idées », car il n’y a jamais eu 

vraiment de « champ de bataille » entre des adversaires déclarés. Et ce ne sont 

d’ailleurs même pas des idées clairement exposées et articulées qui ont 

triomphé, car de telles idées auraient dû renvoyer à un référent dans le réel. Il 

s’agit plutôt d’une construction de la réalité perçue qui rend naturel, évident, fatal 

le cours des choses et expliquerait l’anesthésie des sociétés.  

Cela pourrait tenir d’abord au fait que l’économie mainstream qui justifie 

ces politiques néolibérales est foncièrement autiste, comme l’ont montré depuis 

longtemps les « hérétiques » de la pensée économique148. Il est frappant de 

                                            

148 On peut renvoyer ici à une très abondante littérature qui rassemble des courants critiques assez divers. 

En France, le collectif des “économistes atterrés” s’en prend à l’irréalisme et à l’inconséquence des 

politiques austéritaires.. Cf. Manifeste d’économiste atterrés (Édition Les liens qui libèrent, 2011) et 

Nouveau Manifeste des économistes atterrés (Édition Les liens qui libèrent, 2015). 
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remarquer que, malgré la faillite complète des thèses sur l’efficience parfaite des 

marchés, la théorie économique standard a été si peu entamée par cet échec et 

continue d’être archi-dominante dans les universités du monde entier. Lorsque 

certaines autocritiques sont devenues inévitables - on pense aux « erreurs » des 

économistes du  FMI qui ont sous-estimé les effets multiplicateurs de l’austérité-

, elles n’ont été suivies d’aucune révision des politiques désastreuses menées 

en Europe. En ce sens, les néolibéraux sont bien des « fondamentalistes », pour 

reprendre la formule de Stiglitz, enfermés dans le carcan d’une doctrine 

dogmatique qui les rend imperméables au réel. Cet enfermement volontaire 

pourrait bien tenir aussi au caractère révolutionnaire du néolibéralisme, sur lequel 

Pierre Bourdieu mettait l’accent. La « révolution conservatrice » néolibérale 

consistait, selon lui,  à réaliser une utopie aux allures scientifiques, celle du 

marché autorégulé149. Cette utopie a son dynamisme propre, ses effets 

d’emballement et d’aveuglement. Les échecs ne sont jamais que des 

insuffisances et des inachèvements dans l’application du modèle de société qui 

encouragent à « aller plus loin  et plus vite » dans la réalisation du rêve utopique. 

En un mot, les néolibéraux sont des promoteurs d’une « révolution conservatrice 

permanente » immunisée contre toutes les épreuves du réel et qui ne voit dans 

les échecs que des raisons d’une radicalisation croissante.  

2) Le déséquilibre croissant du rapport des forces 

La crise n’est pas tant un facteur qui hâte la venue de la révolution, comme  

Marx l’a parfois pensé, qu’un moyen de renforcer le pouvoir des dominants parce 

qu’elle permet de transférer le coût de sa « résolution » (en réalité de sa 

perpétuation) sur les classes populaires et salariées. Inutile de voir là une 

stratégie délibérée, voire un complot. La crise permet de créer un volant de main 

d’œuvre disponible et une insécurité sociale générale qui disciplinent le salariat, 

le désorganisent, l’empêchent de résister à la démolition de ses acquis. Au fond 

la crise, même si elle n’a pas été délibérément provoquée, est devenue, une fois 

                                            

149 Cf. Pierre Bourdieu, Contre-feux, Raisons d’agir, 1998. 
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déclenchée, un formidable instrument qui sert les intérêts des plus forts. C’est la 

thèse selon laquelle la revanche des riches et des puissants leur fera toujours 

s’écrier : « Vive la crise ». Peut-être l’explication fait-elle une part trop grande à 

la programmation stratégique de la classe dominante, elle a néanmoins pour elle 

une certaine crédibilité historique. La lutte engagée par les plus riches et les 

détenteurs du capital pour rattraper le temps perdu, ou plus exactement pour 

regagner le profit perdu durant les « trente glorieuses »,  n’est pas terminée, elle 

durera autant que le permettra l’état très favorable du rapport de forces entre la 

classe dominante et la classe des salariés150. La lutte que mène la classe 

dominante avec l’appui des oligarchies politico-bureaucratiques s’accentue à 

mesure que les classes dominantes gagnent du terrain, se renforcent, étendent 

leur domination sur les medias, les institutions, dans les esprits. La radicalisation 

néolibérale tient donc en premier lieu au fait que la classe riche n’a pas fini sa 

guerre d’agression contre les classes pauvres, sur tous les plans : privatisations,  

allégements fiscaux, augmentation des profits, baisse des « acquis sociaux », 

affaiblissement des services publics, précarisation de l’emploi, intensification du 

travail, augmentation du temps de travail (y compris le dimanche), etc. D’un point 

de vue sociologique, aucun sujet collectif ne s’est encore  formé sur le mode et 

avec la puissance de l’ancienne classe ouvrière. La désyndicalisation ouvrière se 

poursuit sans qu’elle soit compensée par l’organisation et la mobilisation de 

nouvelles forces sociales. Bref, le néolibéralisme regardé comme l’expression 

doctrinale et le levier politique des classes dominantes n’est pas près de 

disparaître tant qu’il n’aura pas d’adversaires organisés munis d’un projet 

alternatif de société. 

 

3) La logique intrinsèque du capitalisme contemporain 

                                            

150 Cette explication en termes de lutte de classes se trouve chez la plupart des auteurs qui se réclament du 

marxisme. Cf. David Harvey, A Brief History of Neoliberalism, Oxford University Press, 2007 ; et Gérard 

Duménil et Dominique Lévy, La grande bifurcation, En finir avec le néolibéralisme, La Découverte, 

2013. 



Revista Fevereiro 

POLÍTICA  TEORIA  CULTURA                                                   ISSN 2236-2037 

381 

www.revistafevereiro.com 

La troisième série d’explications de la radicalisation néolibérale, parfois 

d’inspiration marxiste mais pas toujours,  combine deux facteurs : la dynamique 

de la domination du capitalisme financier et les effets auto-entretenus de la 

globalisation économique. Le principe de ce type d’interprétations est le suivant : 

le capitalisme contemporain poursuit une trajectoire autonome et puissante qui 

détermine les politiques menées, lesquelles ne sont jamais que des effets de 

mécanismes et d’enchaînements économiques qui ont une logique propre. Pour 

les unes, cette logique est à la fois celle du « toujours plus » du capital en général 

et celle d’un « toujours plus » financier très spécifique. La financiarisation de 

l’économie est un cannibalisme spéculatif qui dévore progressivement 

l’économie productive. Pouvant à l’occasion s’appuyer sur le Livre III du Capital,  

ce type d’explication montre que le capital fictif porteur d’intérêt s’émancipe de la 

production et vient parasiter à son profit la répartition de la plus-value, au point 

que pour maintenir un minimum d’investissement productif il faut peser de plus 

en plus sur les salaires et augmenter le taux d’exploitation151. La mise en 

évidence du poids croissant de la rente dans la répartition du produit est une 

variante non marxiste de cette explication que l’on trouve chez Thomas Piketty 

par exemple152. Cet aspect parasitaire du capitalisme contemporain n’est au fond 

qu’une des dimensions d’une globalisation qui ne concerne pas seulement les 

marchés financiers. La globalisation a accru la mobilité et la volatilité des 

capitaux, ce qui a mis en concurrence l’ensemble des conditions de valorisation 

du capital, et entre autres, le niveau des salaires, la protection sociale, la fiscalité 

des profits. Elle a créé une immense armée de réserve industrielle, tertiaire et 

intellectuelle à l’échelle de la planète. Elle a accentué les disparités d’atouts et 

de dynamisme des territoires (villes globales prospères/territoires périphériques 

abandonnés). Elle a non seulement mis en concurrence les salariats et les 

territoires, elle a aussi polarisé la main d’œuvre sur la chaîne de valeur désormais 

organisée à l’échelle mondiale entre les « cognitifs » et les exécutants taylorisés. 

                                            

151 Cédric Durand, Le capital fictif, Comment la finance s’approprie notre avenir, Les prairies ordinaires, 

2014. 

152 Cf. Thomas Piketty, Le Capital au XXIe siècle, Le Seuil, 2013. 
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Passées un certain seuil, cette concurrence entre pays et cette polarisation dans 

la spécialisation conduisent à des régressions sociales violentes et à des déficits 

commerciaux et budgétaires pour les pays les moins bien placés. Pour regagner 

en compétitivité « fiscale ou sociale », les dirigeants des pays capitalistes sont 

poussés à organiser une dévaluation interne en baissant salaires et protection 

sociale, et ceci du fait même qu’ils ne peuvent plus dévaluer la monnaie nationale 

du fait des contraintes financières que font peser sur eux les créanciers.  

Ces explications sont séduisantes, elles contiennent toutes une part de 

vérité mais elles restent unilatérales et partielles. Elles ne parviennent pas à saisir 

l’originalité historique du néolibéralisme pour réduire à une seule dimension soit 

idéologique, soit sociologique, soit économique, un processus qui demande à 

être compris avant tout dans sa systématicité. Or à combiner les trois, on ne fait 

jamais qu’accoler trois explications hétérogènes sans parvenir à rendre compte 

de ce caractère systémique. Nous voulons dire par là que c’est dans l’articulation 

et la cohérence d’un système de règles et de d’institutions économiques, 

politiques, culturelles, sociales et subjectives qu’il faut désormais chercher à 

saisir cette originalité historique.  

 

Un système hors-démocratie   

Il convient de prendre au sérieux l’hypothèse selon laquelle nous sommes 

entrés dans un système social post-démocratique inédit dans l’histoire, qui a 

rompu avec le vieux système qui articulait capitalisme national, État social, 

démocratie libérale. Une certaine distribution des pouvoirs entre le 

« « politique », « l’économique » et le « social » s’était établie qui laissait aux 

forces politiques et sociales une marge d’action et un jeu d’initiatives et de 

propositions.  Parmi ces forces, le syndicalisme  participait à l’équilibre 

dynamique d’un capitalisme national régulé, tout en garantissant des avancées 

sociales et des progressions de salaires par la négociation et une conflictualité 

relativement instituée. Capitalisme et démocratie, parlementaire mais aussi en 

partie sociale,  semblaient pouvoir se concilier jusqu’à un certain point. Avec le 
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néolibéralisme, cette conciliation n’est plus à l’ordre du jour. Le néolibéralisme,  

par l’étendue de ses effets et manifestations,  est un véritable système politico-

économique dont il faut saisir l’originalité. Celle-ci tient d’abord à ce qu’il vise à 

vider de son contenu la démocratie sous sa double forme politique et  sociale. 

Les politiques néolibérales, on s’en aperçoit mieux maintenant, ont obéi à une 

stratégie de « dé-démocratisation »153, selon la formule de Wendy Brown,  qui  a 

conduit progressivement à l’établissement d’une situation dans laquelle la 

« souveraineté populaire » est destituée au profit des « forces de marché » dans 

l’orientation des choix politiques.  

1) un principe de gouvernement 

Pour le comprendre il faut revenir à ce qui constituait le problème 

stratégique pour les néolibéraux des années 50 aux années 70 : comment 

s’immuniser contre la démocratie « excessive » et « totalitaire » qui rendait les 

pays capitalistes « ingouvernables » ? Il ne s’agissait plus à leurs yeux de gérer 

à peu près pacifiquement une conflictualité sociale selon un « partage des 

bénéfices » qui pouvait faire illusion avec l’extension de la consommation de 

masse, mais de promouvoir à tous les niveaux un nouveau principe social et 

politique qui aurait une valeur et une force quasi-constitutionnelles capable de 

limiter les revendications populaires. Ce que la construction européenne 

assurera avec un grand succès à partir des années 80, comme on le montrera 

plus loin. Ce principe général est celui de la concurrence de marché, qui s’est 

inscrit peu à peu dans les règles du commerce international, dans l’organisation 

de la finance, dans les relations entre les pays, dans la gestion des services 

publics. C’est lui qui est au cœur du « consensus de Washington » comme c’est 

lui qui est au centre des traités de l’Union européenne.  

Ce principe institutionnalisé définit un jeu qui a ses règles contraignantes. 

Une fois acceptées et cristallisées,  c’est l’ensemble des politiques menées qui 

doivent obéir sans retour en arrière possible à la logique dite de « compétitivité ». 

                                            

153 Cf. Wendy Brown, Les Habits neufs de la politique mondiale, Les Prairies Ordinaires, 2007. 
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L’absence d’ « option de sortie » tient à ce que les gouvernements se sont liés 

par des engagements constitutionnels comme en Europe, ou par des traités et 

accords commerciaux de toutes sortes qui ont acquis peu à peu le caractère de 

contraintes systémiques incontournables du fait, en particulier, de la surveillance 

exercée par les institutions de la « gouvernance mondiale » (OMC, FMI, Banque 

mondiale, etc.) et les agences de notation privées. C’est au fond comme si les 

gouvernements avaient produit un maillage de plus en plus serré de normes et 

de règles qui limitaient de facto pour eux toute possibilité de mener une politique 

qui ne serait pas guidée par l’impératif de compétitivité. Le système néolibéral se 

construit et se solidifie alors selon une dynamique auto-entretenue : les politiques 

de compétitivité diffusent la norme concurrentielle à tous les secteurs de la 

société, de l’économie et de l’État et cette norme prend le pas sur tout autre 

principe de vie en commun. 

 Le rêve hayekien d’une démocratie limitée est en passe de devenir réalité.  

Il y avait pour lui deux manières d’y parvenir : soit le coup d’État militaire à la 

chilienne, soit la voie dite « incrémentale », c’est-à-dire progressive, laquelle 

avait sa préférence. Hayek avait eu l’intuition que la domination effective des 

forces de marché devait passer par un processus de constitutionnalisation de 

l’ordre du marché. Sans doute ce processus n’a t-il pas correspondu à cette 

« découverte culturelle progressive » que les échangistes auraient pu faire dans 

la version idyllique du penseur autrichien. Il s’est développé par la mise en 

concurrence de tous contre tous, jusqu’à devenir une forme généralisée de 

subjectivité qui détruit les racines mêmes de la citoyenneté. Une fois parvenu à 

maturité,  le système de normes qui régit les relations économiques et sociales 

tel qu’il a été produit par les gouvernements, prend bel et bien le pas sur toute 

décision que pourrait prendre un corps électoral supposé « souverain ». L’ordre 

du marché prévaut alors sur la démocratie. Le principe de concurrence, qui 

devient une obligation générale de compétitivité, prend alors le sens d’ un 

véritable « principe »,  au sens que donne Montesquieu à ce terme : la 

« passion » ou le « ressort » qui fait agir un type de gouvernement. On se 

rappelle que pour ce dernier chaque régime repose sur un principe qui le 



Revista Fevereiro 

POLÍTICA  TEORIA  CULTURA                                                   ISSN 2236-2037 

385 

www.revistafevereiro.com 

singularise : honneur pour la monarchie, vertu pour la république,  crainte pour le 

despotisme. La concurrence est le principe politique du nouveau gouvernement 

néolibéral. Mais l’analogie s’arrête là. Le néolibéralisme ne constitue pas un 

nouveau régime politique qui viendrait s’ajouter à la typologie classique héritée 

d’Aristote : monarchie, aristocratie, démocratie, ou, comme chez Montesquieu, 

monarchie, république, despotisme. Il s’agit bien plutôt d’un « complexe » 

historique inédit, de caractère essentiellement normatif, tout à la fois politique, 

économique et juridico-institutionnel, qui a pour effet de rendre caduque la notion 

même de « régime politique » en remettant directement en cause l’autonomie 

des « pouvoirs publics » à l’égard des forces du marché. 

 

2) Normes et acteurs 

Le système néolibéral de normes concurrentielles a permis l’émergence 

de trois puissances politiques et économiques : les grandes entreprises, les 

acteurs financiers, l’oligarchie politico-bureaucratique. Ces trois puissances 

contrôlent les États par  différents biais : les entreprises multinationales par leur 

pouvoir sur l’emploi et la croissance du fait du chantage aux investissements 

qu’elles peuvent réaliser ou non ; les acteurs financiers par les créances 

obligataires en tant qu’acheteurs de la dette publique ; et l’oligarchie politique par 

le rôle de commandement sur les bureaucraties nationales mises au service des 

deux premières puissances.  

a) Les grandes entreprises 

Le système néolibéral est caractérisé par la domination des grandes 

entreprises (giant corporations) sur les gouvernements, entreprises gouvernées 

elles-mêmes par des actionnaires strictement intéressés à la maximisation de la 

valeur de l’action et au montant du dividende154. Plusieurs processus sont à 

l’origine de ce pouvoir  politique : l’accroissement de taille des entreprises qui 

leur donne un pouvoir de marché et une influence sur l’emploi considérables ; 

                                            

154 Cf. Colin Crouch, The Strange Non-Death of Neoliberalism, Polity, 2011. 
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leur extraterritorialisation, en particulier sur le plan fiscal, qui leur permet de 

mettre en concurrence les États eux-mêmes ; leur richesse accumulée, qui est 

mise au service du soutien aux partis politiques ; leurs contributions à la 

puissance des États capitalistes dans le monde (Etats-Unis, Europe, etc.). La 

dérégulation financière, la flexibilisation des marchés de l’emploi, l’allègement 

des impôts sur les profits du capital et les revenus des plus riches, obstacles mis 

à la réforme de la santé aux Etats-Unis ou à la taxe Tobin en Europe, freins 

multiples à la transition écologique, sont autant de résultats de l’action collective 

des grandes entreprises. L’un des plus importants moyens est le lobbying direct 

qui permet d’acheter les voix des représentants et d’orienter les campagnes 

électorales. L’autre est le chantage à la fuite des capitaux, à la grève de 

l’investissement, à la destruction de l’emploi. Ce pouvoir des grandes entreprises 

a été renforcé par les privatisations. Les entreprises privées se sont vu concéder 

des missions de service public dans de multiples domaines (télécommunications, 

informations, internet, recherche, autoroutes, santé, et même opérations 

militaires ou de police,   etc.).  Les grandes entreprises sont ainsi devenues des 

organisations politiques, exerçant des pouvoirs  dominants sur les 

gouvernements. Les actionnaires trouvent dans  la grande entreprise moderne 

une forme  d’action collective particulièrement efficace pour s’introduire jusque 

dans le mécanisme de la décision politique et ainsi accroître leurs revenus et 

leurs patrimoines, et ceci par le moyen conjugué d’une triple domination : sur les 

salariés, sur les consommateurs, sur les contribuables.   

b) les acteurs financiers 

Les baisses d’impôts accordées aux classes dominantes et aux grandes 

entreprises, la grande tolérance envers l’évasion fiscale, à un moment où le 

chômage et le vieillissement impliquaient des dépenses sociales plus 

importantes, ont entraîné une croissance de la dette publique qui a littéralement 

explosé après 2008, lorsqu’il a fallu renflouer les banques et prendre des 

mesures de relance pour sauver certains secteurs. Comme l’a montré W. 
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Streeck155, le passage d’une crise de la dette privée à une crise de la dette 

publique  a accéléré la mutation vers le nouveau système politique. Le centre de 

gravité du pouvoir, se trouve désormais dans les mains des créanciers des Etats, 

les fameux “marchés financiers”. Ce sont eux qui imposent des normes 

financières et politiques qui entrent en contradiction directe avec le financement 

des services publics. Les intérêts de la finance internationale imposent, via les 

agences de notation et le FMI,  les choix politiques dans la mesure même où 

c’est la capacité de fonctionnement des Etats qui est en jeu. Mais là ne s’arrête 

pas ce pouvoir financier. Ce sont les Etats eux-mêmes qui ont intégré le risque 

systémique en rachetant les titres de la dette privée et font donc assumer aux 

contribuables la responsabilité des créanciers. Les relations internationales entre 

Etats ont pris le relais des rapports entre créanciers privés et États. C’est le sens 

de toutes les dispositions prises par le Conseil européen depuis 2008. Pressions, 

contrôles et sanctions de toutes sortes envers les pays les plus endettés sont 

désormais institutionnalisés. La priorité absolue donnée au remboursement des 

dettes et l’interdiction absolue de leur restructuration justifient l’austérité 

généralisée, aussi catastrophique que soient ses effets. Bref, ce sont les 

impératifs des marchés financiers qui ont refaçonné les institutions et dispositifs 

politiques en faisant passer la protection des détenteurs de la « dette 

souveraine » avant tout  impératif social.  Dans un tel système,  ce sont les 

engagements auprès des créanciers qui ont la priorité sur la volonté des citoyens.  

c) Les oligarchies politiques 

La prise de contrôle des instances de décision politique par des groupes 

et des individus étroitement liés aux lobbies économiques et financiers est sans 

doute l’un des aspects les plus frappants du système néolibéral. Le 

remplacement brutal des gouvernants en Italie ou en Grèce par des  

« techniciens » dirigés par d’anciens banquiers de Goldmann Sachs est le signe 

de cette emprise de plus en plus directe des marchés financiers. De façon plus 

                                            

155 Wolfgang Streeck, Du temps acheté, La crise sans cesse ajournée du capitalisme démocratique, Nrf 

Essais, Gallimard, 2014. 
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générale, c’est l’ensemble de l’appareil et du personnel politique qui s’est 

transformé. Loin de constituer un contrepoids aux pouvoirs des grandes 

entreprises et des créanciers, les oligarchies politiques sont devenus les relais 

institutionnels indispensables dont la principale fonction est d’importer dans le 

champ politique et dans les structures bureaucratiques les normes et les 

impératifs du nouveau capitalisme. Ce qui se fait en faisant supporter le coût de 

la crise du capitalisme financier aux salariés, aux contribuables et finalement à la 

très grande majorité de la population. La rhétorique « nationale » dont usent et 

abusent les dirigeants politiques voile  le fait que le pouvoir de production des 

normes a été transféré à des organismes intergouvernementaux ou 

internationaux non élus, fonctionnant  hors de tout contrôle de la part des 

citoyens. C’est notamment le cas de la Troïka (FMI, BCE, Commission 

européenne), mise en place à la suite d’un accord intergouvernemental, dont les 

fonctionnaires ont élaboré pour la Grèce un programme de gouvernement 

complet en exerçant sur les ministres grecs un véritable chantage au crédit. 

L’opposition droite-gauche est elle-même vidée de tout contenu depuis que les 

partis de la  « social-démocratie » se sont pliés au nouvel ordre par « réalisme » 

et ainsi coupés des couches populaires qui avaient longtemps constitué leur 

soutien électoral. Ces cercles dominants, quelle que soit leur « couleur » 

politique,  mènent les politiques inégalitaires influencées et parfois purement et 

simplement dictées par les groupes patronaux. Cela conduit à l’appauvrissement 

des classes populaires et, au-delà, des classes moyennes qui étaient les piliers 

de la démocratie parlementaire. Corruption, conflit d’intérêts, « revolving doors, » 

et plus généralement fusion sociologique croissante du monde des affaires et du 

monde politique caractérisent ce système postdémocratique. Désormais c’est 

cette triple alliance des oligarchies bureaucratiques et partidaires, des grandes 

entreprises et des fonds prêteurs qui ont la main sur l’essentiel des orientations 

politiques. Il en découle que la démocratie électorale est complètement 

désactivée, réduite qu’elle est à une illusion dans un théâtre d’ombres où c’est 

toujours la politique de la « triple alliance » qui a le dernier mot.   
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3) Les règles européennes 

Dans ce système normatif, une place toute particulière revient 

indiscutablement à la logique de l’intégration européenne telle qu’elle s’est 

affirmée traité après traité. En effet, ces traités ont constitutionnalisé trois « règles 

d’or » : la stabilité monétaire, l’équilibre budgétaire, la concurrence libre et non 

faussée. Cet édifice a été récemment couronné par le Traité sur la stabilité, la 

coordination et la gouvernance (TSCG) qui prévoit des sanctions immédiates 

pour toute violation des dites règles. Selon le dogme de l’ordolibéralisme, ces 

règles définissent une « constitution économique » qui doit s’inscrire dans  le droit 

positif des différents Etats européens. Or cette « constitution » est censée remplir 

la même fonction qu’une constitution politique, notamment en garantissant la 

« séparation des pouvoirs » dans l’ordre économique. Il en découle la 

consécration de l’indépendance de la Banque centrale : il n’appartient pas aux 

Etats de décider de la politique monétaire, mais il leur revient d’appliquer une 

politique décidée par la Banque. On mesure la forfaiture politique ainsi 

perpétrée : alors que le principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs doit 

permettre d’« arrêter le pouvoir par le pouvoir », en interdisant en particulier que 

le pouvoir de faire les lois se confonde avec celui de les exécuter, ce même 

principe, arbitrairement transposé dans l’ordre économique, se voit chargé de 

justifier le fait que la politique monétaire soit soustraite à toute délibération et à 

toute décision publiques. En d’autres termes, il s’agit de subordonner 

irrévocablement le pouvoir politique à un « pouvoir économique » supposé 

gardien de l’intérêt général en raison de son impartialité et de son indépendance 

à l’égard des citoyens organisés, ce qui revient à enchaîner tout pouvoir politique 

élu et soumis à l’exigence d’une reddition de comptes aux décisions d’un autre 

pouvoir, politique lui aussi quoiqu’il en dise, mais non élu et incontrôlable. En 

vertu d’un tel tour de force, on élève la « constitution économique » au-dessus 

de toute alternance électorale en sommant tout nouveau gouvernement de 

« respecter les engagements » auxquels tout gouvernement, quelle que soit la 
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majorité politique du moment, est tenu156. Le cas de la Grèce est emblématique : 

car si l’Eurogroupe et la Troïka ont accordé une extension de 4 mois du 

programme de financement, c’est en insistant sur la continuité du programme 

issu de l’accord de 2012 qui devait continuer de s’appliquer coûte que coûte, en 

dépit des souffrances infligées au peuple grec.  

 

Conclusion  

Alors que les signes s’accumulent d’une nouvelle phase économique et 

financière chaotique,  tout semble indiquer que nous nous dirigeons de façon 

accélérée vers un nouveau système caractérisé par l’enfermement des sociétés 

dans un corset disciplinaire de règles et de contraintes dont elles auront la plus 

grande difficulté à se débarrasser, spécialement dans un contexte marqué par 

un affaiblissement des forces organisées du salariat. Or le système néolibéral ne 

peut être enrayé et contenu, a fortiori déconstruit et surmonté,  que par des 

mouvements qui se situent en dehors du jeu de la « triple alliance », c’est-à-dire 

en dehors du jeu de l’État néolibéral. Ce qui supposerait une forte mobilisation 

des populations aujourd’hui résignées ou tentées par la voie xénophobe.  

Dans de telles conditions, le seul horizon réaliste est un affrontement de 

plus en plus dur entre la finance (c’est-à-dire les propriétaires de la dette) et la 

population. Mais jusqu’où pourront aller les gouvernements dans la guerre 

menée par délégation contre leur propre population ? Et jusqu’à quand la 

population va-t-elle supporter ces agressions sans réagir très brutalement et 

dans un sens que l’on ne peut préjuger ? 

 

 

                                            

156 Sur cette question de la « souveraineté de la constitution » voir notre article « Cambiare Europa o 

cambiare l’Europa? »  dans Lettera internazionale, n° 120, IIe trimestre 2014. 
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What is at stake in Brazil today?157 

 

 

Since March 2016 tension has dramatically grown 

in the political and social atmosphere of Brazil. In April 15th 

the National Congress has approved the impeachment of 

the democratically elected president Mrs. Dilma Vana 

Rousseff. The process is now on the way to the National 

Senate.  

While most of the domestic and international media 

covered has focused on the impeachment process itself, 

scarce attention has been paid to the consequences – in 

terms of politics and policy - of an eventual impeachment.  

The main political consequence of the impeachment is the creation of a 

dangerous legal precedent, in which the constitution is permissively interpreted 

to satisfy political objectives. The reasons for the impeachment are controversial, 

as there is no clear crime of responsibility – the only reason why a president can 

be impeached in Brazil. Meanwhile, the public opinion has become increasingly 

polarized. For those who support Dilma’s presidency, the lack of legal basis 

qualifies the impeachment process as a veiled coup. Those who endorse the 

impeachment of Dilma, either ignore the weakness of the case being made 

against her, or dismiss the need of a legal basis by claiming that impeachments 

                                            

157 Este texto é a tradução de uma versão modificada do texto publicado em português no portal Outras 

Palavras intitulado “Impeachment: a pauta oculta”, disponível em: 

http://outraspalavras.net/brasil/impeachment-a-pauta-oculta/  
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are a political, not judicial, process. Those who do not assume these extreme 

positions are increasingly silent, fearing criticisms from both sides, in family 

meetings, school debates, in a bar, on twitter or facebook chats. 

Polarization is indeed another political consequence of the impeachment 

process. This polarization can be seen in the numerous and gigantic street 

protests, which are now frequently used by the population to exert political 

pressure. On the one hand the right-wing sector of society mobilized a street 

demonstration on March 13th that amassed the largest number of participants in 

Brazilian history---not a small feat given the country’s large street protests of 1984 

and 1992. The main motivation behind these right-wing protests was to express 

support for the “Car Wash” operation (“Lava-jato”, in Portuguese), an 

investigation which has found evidence of corruption involving politicians from 

Lula’s Labour Party (PT, Partido dos Trabalhadores). Although Car Wash 

operation has uncovered corruption from politicians across the ideological 

spectrum, the right-wing protests focused solely on the findings that involve PT. 

On the other hand, the left-wing sector od society responded to these protests by 

organizing their own huge demonstration five days later, showing that support for 

impeachment is not a consensus in the country at all.  

This polarization is not helped by the tendency of Car Wash judges to 

teeter with the notion of due process and to make their investigation a spectacle. 

The Car Wash operation has used excessive force and leaked sensitive 

information to media outlets. For instance, before the huge protests in March, the 

military police performed a raid on a metalworkers' union in Diadema (São Paulo 

- SP); requested the arrest of Lula provisionally without evidence of crime, arrest 

which was carried out using coercive conduct; and leaked telephone 

conversations tapped from telephones of Lula’s team (and, some argue, the 

President’s Cabinet) that involved improper language but otherwise inconclusive 

information.  

The main consequence of the impeachment process may not, however, 

be street protests or new legal precedents, but instead a major shift of national 

policies, a shift that can only be described as a backlash against PT. In the current 
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scenario of institutional and structural weakness in Brazil, we call attention to the 

way that conservative and neo-liberal sectors have acted since president Dilma's 

re-election in October 2014, trying to put into question the political program 

outlined in recent years - which, despite all limitations, favored a redistribution of 

income and power, benefiting the working class, women, blacks and young 

people.  

Given the spectacle created by the press in the so-called "fight against 

corruption", the dominant interests widely represented in the Brazilian Congress 

take advantage to impose their regressive agenda on the country. Instead of 

seriously discussing and passing a political reform  which is the basis of the 

structure of the Brazilian political system, being at the root of the current scandal, 

Congress members opportunistically submit already defeated conservative ideas 

on bills (PL), proposals for constitutional amendments (PEC) and Senate draft 

resolutions (PRS) for approval under emergency regime. A quick examination of 

some of them shows how they undermine national sovereignty, democracy and 

human rights in Brazil. 

Starting with the economy, the PRS 84/2007 establishes a ceiling for net 

and gross Federal debts, deepening the fiscal adjustment in the short term and 

undermining the government’s autonomy in terms of fiscal stimulus and spending 

- which is key to the dynamics of investment. In this adjustment process, the 

direction of the transformation in public accounts harms workers, as seen in the 

labor market flexibilization, the proposals for social security reform and in the 

resistance to the minimum wage appreciation policy. 

The Responsibility Act for State Firms (PL 555/2015) is another current 

proposal that undermines the principle of autonomy by creating a regulatory 

framework that places state-owned enterprises in the logic of the financial market. 

By preventing people affiliated to political parties and trade unionists from being 

members of councils and boards and privileging nominees with market 

experience, it threatens the rights of activists, strengthens the movement of 

political criminalization - subtracting from the political actors their legitimate 

instruments of representation - and favors financial interests in the companies’ 
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management. Also, the requirement that state companies comply with Public 

Limited Company Laws does not guarantee that their operations maximize 

profitability and efficiency and ignores the implications of their operations for the 

sophistication of the domestic production structure and the resulting distributional 

consequences - to the detriment of the labor market and of small and micro 

enterprises. 

This criticism also applies to the PL 131/2015, which determines that 

Petrobras will have the prerogative to choose to be a pre-salt field operator or to 

relinquish the minimum exploration of 30% that is required by law. These laws 

allow the national and international private capital to take ownership of a strategic 

resource, limiting foreign policy and our geopolitical positioning in the energy field 

when facing the great powers, especially the United States, weakening Brazilian 

and Latin American sovereignty. 

Speaking of the possibility of greater participation of foreign capital in the 

ownership of Brazilian assets, it is under discussion a substitute text to PL 

4059/12 to ease the process of land purchases by foreigners. At the same time, 

the interests of big landowners are being strengthened by two proposals for 

constitutional amendment: PEC 215/2000, which aims to remove from the 

Executive the power to demarcate indigenous lands, transferring the final word 

to the National Congress, which traditionally over-represents landowners, and 

PEC 71/2011, which provides for compensation to be paid to owners of properties 

in Indigenous Lands. 

In the field of civil rights, the loosening of the firearms-control legislation 

(the Disarmament Statute) facilitates access to weapons by individuals, making 

it easier for new militias to operate in parallel to state forces - increasing, rather 

than diminishing violence. For its part, the PL 5069/2013 changes the rules on 

abortion, criminalizes anyone that provides assistance or guidance on the matter 

and, in rape cases, provides that abortion can only be carried out in the national 

public health service (SUS) after a forensic medical examination. As for the so-

called Family Statute, it prohibits same-sex marriages and also adoption by gay 

couples. And still, the PEC 171 reduces the minimum age of criminal 
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responsibility from 18 to 16 years - which does not effectively keep teenagers 

away from crime and frees the State of its responsibility toward the youth. All 

these different projects are huge setbacks, directly damaging the lives of 

peasants, women, the youth and LGBT people. 

While such controversial legislation moves forward, the approval of the 

anti-terrorism law by the Senate is worrying. As protested by the United Nations 

(UN), the law is an attack on human rights because the classification of the crime 

of terrorism is broad and imprecise. That is, in the current context in which the 

various political actors should be strengthened to have their voices heard and to 

compete for power, their fundamental right to organize, move and express 

themselves is being repressed. 

Even if citizens are in favor of one or more of the projects taken here as 

conservative, one must agree that the basic political premise is the preservation 

of democratic institutions. This is no time for such important decisions to be taken 

without critical reflection and without an extensive debate with the population. It 

is also a priority to ensure human rights are respected and to protect the social 

achievements that effectively improved living conditions in our society. We must 

ponder if this assault on Brazilian companies and on the president is genuinely 

an attempt to combat corruption, or whether it is a selective attack in favor of 

financial and international interests, and against the recent trend to strengthen 

workers in Brazilian society and Brazil in world geopolitics. 
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