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Boaventura debate Revolução e Democracia

Sociólogo expõe suas reflexões perturbadoras sobre o futuro da
esquerda, um século após 1917. E diz, sobre o Brasil: não é possível
construir estratégias em torno de um líder único

Por Boaventura de Sousa Santos, em duas entrevistas: a Taís Seibt
(em texto) e Antonio Martins (em vídeo)

Em sua mais recente passagem pelo Brasil, Boaventura de Sousa
Santos, um dos mais reconhecidos intelectuais da democracia e da
globalização, deixou um recado direto para as esquerdas brasileiras:
se quiserem suplantar a onda conservadora que se alastra pelo país,
inclusive entre as classes populares, terão de se unir. E disse mais:
personificar a união da esquerda na figura do ex-presidente Lula é um
erro.

A mensagem veio de Porto Alegre, objeto de atenção do sociólogo
português desde 1989, quando o município implantou o orçamento
participativo, colocando em prática o que estava apenas na mente de
teóricos da democracia, como ele próprio. Foi também na capital
gaúcha que ele ajudou a fundar o Fórum Social Mundial, reunião de
movimentos sociais que teve grande repercussão no início dos anos
2000 e ajudou a elevar líderes populares ao poder em diversos países,
inclusive no Brasil.
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mailto:?subject=Boaventura%20debate%20Revolu%C3%A7%C3%A3o%2C%20Democracia%20e%20o%20Brasil&body=http%3A%2F%2Foutraspalavras.net%2Fbrasil%2Fboaventura-debate-revolucao-democracia-e-brasil%2F%0A%0ABoaventura%20debate%20Revolu%C3%A7%C3%A3o%2C%20Democracia%20e%20o%20Brasil%0A%0ASoci%C3%B3logo%20exp%C3%B5e%20suas%20reflex%C3%B5es%20perturbadoras%20sobre%20o%20futuro%20da%20esquerda%2C%20um%20s%C3%A9culo%20ap%C3%B3s%201917.%20E%20diz%2C%20sobre%20o%20Brasil%3A%20n%C3%A3o%20%C3%A9%20poss%C3%ADvel%20construir%20estrat%C3%A9gias%20em%20torno%20de%20um%20l%C3%ADder%20%C3%BAnico%0D%0A%0D%0APor%C2%A0Boaventura%20de%20Sousa%20Santos%2C%20em%20duas%20entrevistas%3A%20a%C2%A0Ta%C3%ADs%20Seibt%20%28em%20texto%29%20e%20Antonio%20Martins%20%28em%20v%C3%ADdeo%29%0D%0A%0D%0AEm%20sua%20mais%20recente%20passagem%20pelo%20Brasil%2C%20Boaventura%20de%20Sousa%20Santos%2C%20um%20dos%20mais%20reconhecidos%20intelectuais%20da%20democracia%20e%20da%20globaliza%C3%A7%C3%A3o%2C%20deixou%20um%20recado%20direto%20para%20as%20esquerdas%20brasileiras%3A%20se%20quiserem%20suplantar%20a%20onda%20conservadora%20que%20se%20alastra%20pelo%20pa%C3%ADs%2C%20inclusive%20entre%20as%20classes%20populares%2C%20ter%C3%A3o%20de%20se%20unir.%20E%20disse%20mais%3A%20personificar%20a%20uni%C3%A3o%20da%20esquerda%20na%20figura%20do%20ex-presidente%20Lula%20%C3%A9%20um%20erro.%0D%0A%0D%0AA%20mensagem%20veio%20de%20Porto%20Alegre%2C%20objeto%20de%20aten%C3%A7%C3%A3o%20do%20soci%C3%B3logo%20portugu%C3%AAs%20desde%201989%2C%20quando%20o%20munic%C3%ADpio%20implantou%20o%20or%C3%A7amento%20participativo%2C%20colocando%20em%20pr%C3%A1tica%20o%20que%20estava%20apenas%20na%20mente%20de%20te%C3%B3ricos%20da%20democracia%2C%20como%20ele%20pr%C3%B3prio.%20Foi%20tamb%C3%A9m%20na%20capital%20ga%C3%BAcha%20que%20ele%20ajudou%20a%20fundar%20o%20F%C3%B3rum%20Social%20Mundial%2C%20reuni%C3%A3o%20de%20movimentos%20sociais%20que%20teve%20grande%20repercuss%C3%A3o%20no%20in%C3%ADcio%20dos%20anos%202000%20e%20ajudou%20a%20elevar%20l%C3%ADderes%20populares%20ao%20poder%20em%20diversos%20pa%C3%ADses%2C%20inclusive%20no%20Brasil.%0D%0A%0D%0AMas%20a%20Porto%20Alegre%20e%20o%20Brasil%20de%20agora%20em%20muito%20se%20distanciam%20daquele%20%E2%80%9Coutro%20mundo%20poss%C3%ADvel%E2%80%9D%20que%20Boaventura%20sonhara%20uns%20anos%20atr%C3%A1s.%20Com%20movimentos%20sociais%20bem%20menos%20articulados%20e%20uma%20esquerda%20%E2%80%9Cadormecida%E2%80%9D%2C%20como%20ele%20diz%2C%20o%20pa%C3%ADs%20vive%20uma%20transi%C3%A7%C3%A3o%20%E2%80%93%20e%20ainda%20n%C3%A3o%20se%20sabe%20para%20qual%20dire%C3%A7%C3%A3o.%20%E2%80%9CPara%20a%20ditadura%3F%20Uma%20ditadura%20diferente%2C%20que%20n%C3%A3o%20envolve%20militares%3F%E2%80%9D%2C%20chegou%20a%20questionar%20o%20pesquisador%20em%20confer%C3%AAncia%20na%20Assembleia%20Legislativa%20do%20Rio%20Grande%20do%20Sul%2C%20na%20qual%20conclamou%20a%20%E2%80%9Cdemocratizar%20a%20revolu%C3%A7%C3%A3o%20e%20revolucionar%20a%20democracia%E2%80%9D.%20Foi%20aplaudido%20longamente%20pelo%20audit%C3%B3rio%20lotado%20de%20estudantes%2C%20membros%20de%20movimentos%20sociais%20e%20velhos%20conhecidos%20seus%20na%20pol%C3%ADtica%20ga%C3%BAcha%2C%20como%20Ol%C3%ADvio%20Dutra%2C%20ex-prefeito%20de%20Porto%20Alegre%20e%20ex-governador%20do%20Rio%20Grande%20do%20Sul%20pelo%20PT.%0D%0A%0D%0ANo%20dia%20seguinte%20%C3%A0%20palestra%2C%20o%20diretor%20do%20Centro%20de%20Estudos%20Sociais%20da%20Universidade%20de%20Coimbra%20recebeu%20a%20reportagem%20no%20hall%20do%20hotel%20que%20costuma%20hospedar%20toda%20sorte%20de%20celebridades%20que%20desembarca%20em%20Porto%20Alegre.%20O%20intelectual%20tampouco%20passou%20despercebido.%20Sua%20presen%C3%A7a%20levou%20uma%20estudante%20%C3%A0s%20l%C3%A1grimas.%20Saiu%20confortada%20pelo%20abra%C3%A7o%20do%20professor%20e%20com%20um%20livro%20autografado%2C%20antes%20que%20Boaventura%20discorresse%20sobre%20a%20situa%C3%A7%C3%A3o%20pol%C3%ADtica%20brasileira%2C%20os%20riscos%20da%20apatia%20popular%20para%20o%20futuro%20da%20democracia%20e%20a%20experi%C3%AAncia%20portuguesa%20na%20rearticula%C3%A7%C3%A3o%20das%20esquerdas.%20Confira%20a%20seguir%20os%20principais%20trechos%20da%20entrevista%20%28Ta%C3%ADs%20Seibt%29%0D%0A%0D%0ANa%20introdu%C3%A7%C3%A3o%20de%20seu%20livro%20mais%20recente%2C%C2%A0A%20dif%C3%ADcil%20democracia%20%28Boitempo%2C%202016%29%2C%20o%20senhor%20fala%20que%20a%20Am%C3%A9rica%20Latina%20teve%20a%20chance%20de%20reposicionar%20o%20debate%20do%20pluralismo%20e%20da%20diversidade%20nos%20primeiros%20anos%20do%20s%C3%A9culo%20XXI%2C%20quando%20governos%20de%20esquerda%20chegaram%20ao%20poder.%20Diante%20dos%20acontecimentos%20recentes%20no%20Brasil%2C%20o%20senhor%20diria%20que%20se%20perdeu%20essa%20oportunidade%3F%0D%0A%0D%0ABoaventura%20de%20Sousa%20Santos%20%E2%80%93%20Foi%20uma%20oportunidade%20hist%C3%B3rica%20perdida.%20As%20raz%C3%B5es%20s%C3%A3o%20complexas.%20Hoje%2C%20no%20mundo%20muito%20interdependente%20e%20com%20uma%20forte%20globaliza%C3%A7%C3%A3o%20neoliberal%2C%20tudo%20tem%20de%20ser%20visto%20no%20contexto%20internacional.%20A%20possibilidade%20de%20criar%20democracias%20de%20maior%20intensidade%20na%20Am%C3%A9rica%20Latina%20ocorreu%20na%20primeira%20d%C3%A9cada%20do%20s%C3%A9culo%20XXI.%20Era%20uma%20altura%20em%20que%20os%20Estados%20Unidos%20estavam%20muito%20concentrados%20no%20Oriente%20M%C3%A9dio%20e%20n%C3%A3o%20prestavam%20muita%20aten%C3%A7%C3%A3o%20no%20que%20se%20passava%20na%20Am%C3%A9rica%20Latina.%20Ao%20mesmo%20tempo%20em%20que%20o%20%E2%80%9CBig%20Brother%E2%80%9D%20estava%20distra%C3%ADdo%2C%20a%20grande%20mobiliza%C3%A7%C3%A3o%20social%20que%20tinha%20sido%20gerada%20com%20a%20transi%C3%A7%C3%A3o%20da%20ditadura%20para%20a%20democracia%20em%20diversos%20pa%C3%ADses%2C%20no%20caso%20brasileiro%20com%20grande%20for%C3%A7a%20do%20MST%20%28Movimento%20dos%20Trabalhadores%20Rurais%20Sem%20Terra%29%2C%20mais%20o%20F%C3%B3rum%20Social%20Mundial%2C%20que%20teve%20lugar%20em%20Porto%20Alegre%20em%202001%2C%20levaram%20ao%20poder%20governos%20populares%20cuja%20alternativa%20n%C3%A3o%20era%20radical%20ao%20capitalismo.%20Pelo%20contr%C3%A1rio%2C%20era%20ter%20um%20modelo%20de%20desenvolvimento%20capitalista%2C%20mas%20permitir%20que%20ele%20desse%20alguma%20redistribui%C3%A7%C3%A3o%20de%20capital.%20Tivemos%20aqui%20o%20Bolsa%20Fam%C3%ADlia%20e%20outras%20pol%C3%ADticas%2C%20mas%20essa%20oportunidade%20n%C3%A3o%20era%20sustent%C3%A1vel%2C%20o%20que%20decorre%20tamb%C3%A9m%20de%20fatores%20internos%20e%20internacionais.%20Come%C3%A7ou%20uma%20crise%20internacional%2C%20que%20impacta%20a%20economia%20brasileira%2C%20sustentada%20nos%20altos%20pre%C3%A7os%20das%20commodities%2C%20que%20de%20certa%20maneira%20%C3%A9%20uma%20l%C3%B3gica%20do%20colonialismo.%20Os%20Estados%20Unidos%20tamb%C3%A9m%20voltaram%20a%20olhar%20para%20esse%20continente%2C%20onde%20os%20recursos%20naturais%20estavam%20de%20posse%20de%20governos%20nacionalistas%20ou%2C%20quando%20explorados%20internacionalmente%2C%20estavam%20indo%20para%20outros%20pa%C3%ADses%2C%20como%20a%20China.%20O%20pr%C3%A9-sal%20estava%20fora%20do%20mercado%20internacional.%20O%20governo%20brasileiro%20acabou%20cedendo%20a%20diversas%20press%C3%B5es.%0D%0A%0D%0AAs%20press%C3%B5es%20externas%20na%20dimens%C3%A3o%20econ%C3%B4mica%20coincidiram%20com%20uma%20desmobiliza%C3%A7%C3%A3o%20dos%20movimentos%20sociais.%20Como%20isso%20se%20relaciona%20com%20o%20processo%20de%20impeachment%20da%20presidente%20Dilma%20Rousseff%2C%20ao%20qual%20o%20senhor%20se%20refere%20como%20%E2%80%9Cgolpe%20jur%C3%ADdico-midi%C3%A1tico-institucional%E2%80%9D%3F%20%0D%0A%0D%0AOs%20movimentos%20sociais%20passaram%20por%20uma%20vertigem%2C%20que%20foi%2C%20afinal%2C%20um%20erro.%20Vendo%20que%20tinha%20no%20poder%20%E2%80%9Camigos%E2%80%9D%2C%20eles%20%28os%20movimentos%29%20acharam%20que%20podiam%20descansar.%20N%C3%A3o%20podiam%2C%20porque%20os%20governos%20tamb%C3%A9m%20estavam%20sujeitos%20a%20press%C3%B5es%2C%20ent%C3%A3o%20a%20press%C3%A3o%20de%20baixo%20para%20cima%20n%C3%A3o%20podia%20diminuir.%20Os%20movimentos%20descansaram%20e%20quando%20quiseram%20se%20reanimar%2C%20em%202013%2C%20a%20mobiliza%C3%A7%C3%A3o%20social%20era%20muito%20confusa%2C%20na%20medida%20em%20que%20havia%20reivindica%C3%A7%C3%B5es%20de%20esquerda%20ao%20lado%20de%20reivindica%C3%A7%C3%B5es%20de%20direita.%20Quanto%20%C3%A0%20queda%20de%20Dilma%2C%20%C3%A9%20evidente%20que%20houve%20um%20golpe%20institucional%2C%20pois%20como%20se%20viu%20n%C3%A3o%20houve%20nenhuma%20acusa%C3%A7%C3%A3o%20direta%20contra%20a%20presidente%2C%20portanto%20o%20objetivo%20foi%20retir%C3%A1-la%20do%20poder%20para%20fazer%20a%20reformula%C3%A7%C3%A3o%20econ%C3%B4mica%20que%20se%20pretendia.%20Isso%20passava%20pela%20reforma%20previdenci%C3%A1ria%20e%20ao%20mesmo%20tempo%20as%20leis%20trabalhistas%2C%20no%20sentido%20de%20empobrecer%20os%20trabalhadores%2C%20reduzir%20a%20carga%20salarial%20das%20empresas%20e%20garantir%20a%20sua%20rentabilidade%2C%20porque%20ela%20%C3%A9%20garantida%20n%C3%A3o%20por%20inova%C3%A7%C3%B5es%20tecnol%C3%B3gicas%2C%20mas%20%C3%A0s%20custas%20do%20sal%C3%A1rio.%20Foi%20isso%20que%20se%20fez.%0D%0A%0D%0AS%C3%B3%20que%20agora%20Michel%20Temer%2C%20al%C3%A7ado%20ao%20poder%20em%20decorr%C3%AAncia%20desse%20processo%2C%20tamb%C3%A9m%20enfrenta%20dificuldades%20para%20se%20manter%20no%20governo.%20Como%20o%20senhor%20v%C3%AA%20a%20articula%C3%A7%C3%A3o%20entre%20pol%C3%ADtica%2C%20m%C3%ADdia%20e%20judici%C3%A1rio%20neste%20novo%20cen%C3%A1rio%3F%0D%0A%0D%0AAs%20classes%20que%20neste%20momento%20controlam%20o%20sistema%20pol%C3%ADtico%2C%20uma%20articula%C3%A7%C3%A3o%20entre%20as%20oligarquias%20e%20as%20classes%20dominantes%20no%20Brasil%20com%20os%20interesses%20norte-americanos%2C%20est%C3%A3o%20a%20ver%20se%20efetivamente%20Michel%20Temer%20tem%20ou%20n%C3%A3o%20poder%20para%20levar%20a%20cabo%20essas%20medidas%20%28econ%C3%B4micas%29.%20Se%20eles%20se%20convencerem%20que%20Temer%20n%C3%A3o%20tem%20condi%C3%A7%C3%B5es%2C%20certamente%20encontrar%C3%A3o%20uma%20solu%C3%A7%C3%A3o%20alternativa.%20Talvez%20pensem%20que%20o%20melhor%20%C3%A9%20esperar%20at%C3%A9%202018%2C%20que%20era%20o%20que%20deveriam%20ter%20tido%20e%20deixar%20a%20presidente%20Dilma%20terminar%20o%20seu%20mandato%2C%20e%20depois%20optar%20por%20um%20novo%20candidato%20que%20pudesse%20colocar%20outro%20projeto%20pol%C3%ADtico%20em%20movimento.%20O%20calculo%20%C3%A9%20sempre%20o%20mesmo%2C%20%C3%A9%20saber%20quem%20leva%20a%20cabo%20as%20medidas%20que%20eles%20consideram%20adequadas%20para%20o%20pa%C3%ADs.%20Temer%20foi%20um%20instrumento.%20Por%20isso%20a%20grande%20quest%C3%A3o%20que%20se%20imp%C3%B5e%20%C3%A9%20que%20era%20uma%20chapa%2C%20ent%C3%A3o%20a%20chapa%20deveria%20ter%20sido%20impedida%20no%20seu%20conjunto%20e%20n%C3%A3o%20somente%20a%20presidente%20Dilma.%20Isso%20n%C3%A3o%20se%20fez%20exatamente%20porque%20havia%20uma%20grande%20pressa%20em%20conter%20a%20pol%C3%ADtica%20anterior%20e%20se%20instituir%20uma%20nova%20pol%C3%ADtica.%20Se%20eles%20considerarem%20que%20Temer%20cumpriu%20o%20que%20deveria%20fazer%2C%20que%20era%20destituir%20Dilma%2C%20demonizar%20o%20PT%2C%20neutralizar%20de%20alguma%20maneira%20Lula%2C%20esse%20trabalho%20est%C3%A1%20feito.%20Eu%20diria%20que%20%C3%A9%20um%20trabalho%20sujo%2C%20mas%20%C3%A9%20esse%20o%20trabalho%20que%20ele%20%28Temer%29%20fez%20na%20pol%C3%ADtica.%20E%20uma%20vez%20feito%2C%20talvez%20Temer%20n%C3%A3o%20lhes%20interesse%20mais%20e%20queiram%20algu%C3%A9m%20com%20mais%20prest%C3%ADgio%20neste%20momento%2C%20com%20elei%C3%A7%C3%B5es%20indiretas%2C%20que%20possa%20canalizar%20as%20coisas%20at%C3%A9%202018.%20Mas%20as%20coisas%20nunca%20s%C3%A3o%20totalmente%20como%20as%20classes%20dominantes%20querem%2C%20porque%20h%C3%A1%20luta%20popular%2C%20o%20movimento%20popular%20est%C3%A1%20a%20acordar.%0D%0A%0D%0AEm%20rela%C3%A7%C3%A3o%20%C3%A0%20classe%20popular%2C%20uma%20pesquisa%20recente%20da%20Funda%C3%A7%C3%A3o%20Perseu%20Abramo%20mostrou%20que%20pensamentos%20neoliberais%20est%C3%A3o%20bastante%20presentes%20nas%20periferias%20de%20S%C3%A3o%20Paulo.%20Isso%20demonstra%2C%20de%20certa%20maneira%2C%20que%20a%20classe%20popular%20acaba%20reproduzindo%20o%20discurso%20das%20classes%20dominantes.%20Isso%20n%C3%A3o%20enfraquece%20a%20luta%20popular%20nos%20termos%20que%20o%20senhor%20coloca%3F%0D%0A%0D%0AAs%20classes%20populares%20s%C3%A3o%20aquelas%20que%20mais%20passam%20tempo%20vendo%20televis%C3%A3o.%20S%C3%A3o%20sempre%20as%20mesmas%20mensagens%20passadas%2C%20nas%20telenovelas%20e%20nos%20jornais%2C%20porque%20as%20mensagens%20s%C3%A3o%20objetos%20do%20mesmo%20tipo%20de%20vida%2C%20da%20l%C3%B3gica%20do%20consumo%2C%20a%20l%C3%B3gica%20individualista%2C%20n%C3%A3o%20admira%20que%20se%20tenha%20uma%20falsa%20consci%C3%AAncia%20nessas%20classes.%20As%20coisas%20s%C3%B3%20mudam%20quando%20se%20v%C3%AA%20mudan%C3%A7as%20concretas%20no%20cotidiano.%20Quando%20se%20der%20a%20privatiza%C3%A7%C3%A3o%20da%20pol%C3%ADtica%20previdenci%C3%A1ria%20e%20se%20houver%20uma%20crise%20financeira%2C%20as%20pens%C3%B5es%20dos%20mais%20pobres%2C%20que%20j%C3%A1%20s%C3%A3o%20pequenas%2C%20podem%20desaparecer%20porque%20faliram%20os%20bancos.%20Estamos%20num%20per%C3%ADodo%20de%20falsa%20consci%C3%AAncia.%0D%0A%0D%0AAo%20mesmo%20tempo%2C%20diante%20da%20exposi%C3%A7%C3%A3o%20das%20rela%C3%A7%C3%B5es%20estreitas%20de%20grandes%20empresas%20com%20o%20governo%2C%20como%20as%20dela%C3%A7%C3%B5es%20da%20Odebrecht%20e%20da%20JBS%20escancararam%2C%20h%C3%A1%20uma%20apatia%20da%20popula%C3%A7%C3%A3o%20em%20rela%C3%A7%C3%A3o%20%C3%A0%20classe%20pol%C3%ADtica%2C%20de%20ambos%20os%20lados...%0D%0A%0D%0A%C3%89%20um%20modelo%20neoliberal%2C%20de%20promiscuidade.%20Os%20partidos%20do%20governo%20se%20deixaram%20cair%20na%20tenta%C3%A7%C3%A3o%20porque%20ela%20tem%20muitas%20recompensas%2C%20sobretudo%20quando%20temos%20um%20sistema%20pol%C3%ADtico%20que%20est%C3%A1%20indefeso%2C%20porque%20permite%20o%20financiamento%20privado%20de%20campanha%2C%20o%20que%20deveria%20ser%20proibido.%20Nesse%20sentido%2C%20os%20governos%20de%20esquerda%20n%C3%A3o%20foram%20diferentes%20dos%20demais%2C%20entraram%20no%20mesmo%20modelo.%0D%0A%0D%0AE%20quais%20as%20consequ%C3%AAncias%20dessa%20apatia%20da%20popula%C3%A7%C3%A3o%20para%20a%20democracia%3F%0D%0A%0D%0AVamos%20passar%20por%20um%20per%C3%ADodo%20muito%20conturbado%20na%20medida%20em%20que%2C%20n%C3%A3o%20tendo%20havido%20uma%20reforma%20pol%C3%ADtica%2C%20uma%20reforma%20fiscal%2C%20uma%20reforma%20tribut%C3%A1ria%2C%20uma%20reforma%20da%20m%C3%ADdia%2C%20as%20condi%C3%A7%C3%B5es%20para%20uma%20pol%C3%ADtica%20diferente%20s%C3%A3o%20bastante%20escassas.%20N%C3%A3o%20podemos%20deixar%20de%20ter%20em%20mente%20que%2C%20no%20final%20do%20mandato%2C%20a%20presidente%20Dilma%20veio%20a%20aplicar%20algumas%20pol%C3%ADticas%20que%20eram%20de%20recorte%20neoliberal%20e%20iam%20de%20encontro%20ao%20seu%20programa%20e%20os%20interesses%20das%20classes%20populares.%20Isso%20criou%20uma%20confus%C3%A3o%20enorme%20no%20movimento%20popular.%20Por%20isso%2C%20as%20condi%C3%A7%C3%B5es%20para%20uma%20estabilidade%20democr%C3%A1tica%2C%20num%20n%C3%ADvel%20superior%2C%20mais%20inclusivo%2C%20v%C3%A3o%20demorar%20algum%20tempo.%20Vai%20haver%20muita%20turbul%C3%AAncia%2C%20o%20que%20esperamos%20%C3%A9%20que%20essas%20turbul%C3%AAncias%20sejam%20pac%C3%ADficas.%20Eu%20acho%20que%20as%20institui%C3%A7%C3%B5es%20ter%C3%A3o%20de%20ser%20defendidas%20na%20rua.%20O%20povo%20tem%20que%20mostrar%20que%20quer%20uma%20solu%C3%A7%C3%A3o%20verdadeiramente%20democr%C3%A1tica%2C%20n%C3%A3o%20o%20regresso%20a%20ditaduras.%20Espero%20que%20as%20classes%20populares%20e%20os%20partidos%20de%20esquerda%2C%20depois%20de%20serem%20refundados%2C%20reformados%2C%20possam%20efetivamente%20vir%20a%20disputar%20o%20poder%2C%20de%20forma%20totalmente%20diferente%20da%20anterior.%20Os%20partidos%20de%20esquerda%20n%C3%A3o%20devem%20se%20aliar%20a%20partidos%20de%20direita.%20Portanto%2C%20enquanto%20n%C3%A3o%20houver%20uma%20alian%C3%A7a%20de%20esquerda%20deve%20se%20manter%20a%20tens%C3%A3o.%0D%0A%0D%0AA%20internet%20ajuda%20nesse%20processo%20ou%20tamb%C3%A9m%20as%20redes%20sociais%20j%C3%A1%20est%C3%A3o%20instrumentalizadas%20por%20outros%20interesses%3F%0D%0A%0D%0ATem%20uma%20posi%C3%A7%C3%A3o%20amb%C3%ADgua%20a%C3%AD.%20%C3%89%20evidente%20que%20muita%20mobiliza%C3%A7%C3%A3o%20e%20lutas%20por%20democracia%20em%20outras%20partes%20do%20mundo%20tiveram%20uma%20participa%C3%A7%C3%A3o%20importante%20das%20redes%20sociais%20para%20juntar%20as%20pessoas%20e%20ampliar%20protestos.%20Por%20outro%20lado%2C%20os%20coment%C3%A1rios%20que%20s%C3%A3o%20feitos%20nas%20redes%20sociais%20s%C3%A3o%20dominados%20pela%20extrema%20direita.%20S%C3%A3o%20for%C3%A7as%20conservadoras%20com%20organiza%C3%A7%C3%B5es%20de%20rede%20social%20que%20visam%20fundamentalmente%20atingir%20o%20p%C3%BAblico%20menos%20culto%2C%20mais%20suscet%C3%ADvel%20de%20ser%20influenciado%20por%20mensagens%20conservadoras.%20Por%20isso%2C%20quando%20h%C3%A1%20uma%20mensagem%20de%20esquerda%2C%20h%C3%A1%20sempre%20uma%20grande%20quantidade%20de%20mensagens%20hostis%20e%20algumas%20favor%C3%A1veis.%20Isso%20%C3%A9%20parte%20de%20um%20processo%20de%20luta%20da%20extrema%20direita%20internacional%2C%20que%20visa%20efetivamente%20desacreditar%20qualquer%20alternativa%20de%20esquerda.%0D%0A%0D%0ADiante%20desse%20cen%C3%A1rio%2C%20como%20o%20senhor%20acredita%20que%20outra%20democracia%20%C3%A9%20poss%C3%ADvel%3F%20%0D%0A%0D%0APenso%20que%20Portugal%2C%20depois%20de%20muito%20sofrimento%20das%20classes%20populares%20entre%202011%20e%202015%2C%20est%C3%A1%20demonstrando%20que%20h%C3%A1%20uma%20alternativa%20ao%20neoliberalismo%2C%20e%20que%20essa%20alternativa%20%C3%A9%20institucional%2C%20n%C3%A3o%20implica%20nenhuma%20ruptura.%20O%20que%20aconteceu%20em%20Portugal%20foi%20que%20a%20esquerda%20se%20uniu.%20Tr%C3%AAs%20partidos%20com%20tradi%C3%A7%C3%B5es%20totalmente%20opostas%20dentro%20do%20movimento%20de%20esquerda%2C%20o%20Partido%20Socialista%2C%20o%20Bloco%20de%20Esquerda%20e%20o%20Partido%20Comunista%2C%20se%20uniram%20para%20criar%20um%20governo%20alternativo.%20Esse%20governo%20contraria%20todas%20as%20pol%C3%ADticas%20neoliberais%20dizendo%20que%20o%20que%20essas%20pol%C3%ADticas%20querem%20n%C3%A3o%20pode%20ser%20cumprido%20pelas%20reformas%20da%20previd%C3%AAncia%20e%20trabalhistas%2C%20mas%20sim%20valorizando%20o%20trabalho%2C%20o%20sistema%20p%C3%BAblico%20e%20o%20estado%20social.%20Em%20Portugal%2C%20a%20economia%20est%C3%A1%20crescendo%2C%20o%20desemprego%20baixou%20e%20a%20expectativa%20dos%20portugueses%20nunca%20foi%20t%C3%A3o%20positiva%20nos%20%C3%BAltimos%2020%20anos.%20A%20situa%C3%A7%C3%A3o%20portuguesa%20est%C3%A1%20a%20ser%20olhada%20com%20muita%20aten%C3%A7%C3%A3o%20por%20pol%C3%ADticos%20de%20esquerda%20e%20at%C3%A9%20de%20direita%20de%20v%C3%A1rias%20partes%20da%20Europa.%20Portanto%2C%20continuo%20a%20acreditar%20que%20h%C3%A1%20alternativas%20poss%C3%ADveis%20se%20houver%20partidos%20n%C3%A3o%20corruptos%2C%20que%20tenham%20lideran%C3%A7as%20inovadoras%2C%20que%20saibam%20que%20uma%20alian%C3%A7a%20contra-natura%20nunca%20funciona%2C%20pois%20%C3%A9%20sempre%20tra%C3%ADda%2C%20como%20aconteceu%20de%20maneira%20brutal%20neste%20pa%C3%ADs%20%28Brasil%29.%20Isso%20%C3%A9%20uma%20li%C3%A7%C3%A3o%20que%20deve%20ficar%20para%20todos%20os%20brasileiros.%0D%0A%0D%0ATalvez%20o%20mais%20dif%C3%ADcil%2C%20no%20caso%20brasileiro%2C%20seja%20unir%20as%20esquerdas%20com%20for%C3%A7a%20suficiente%20para%20reduzir%20a%20depend%C3%AAncia%20econ%C3%B4mica%20do%20capital%20estrangeiro...%0D%0A%0D%0ATem%20que%20haver%20uma%20reforma%20pol%C3%ADtica.%20Para%20isso%2C%20%C3%A9%20preciso%20haver%20o%20m%C3%ADnimo%20de%20consenso.%20Por%20isso%20eu%20digo%20que%20vai%20haver%20um%20per%C3%ADodo%20de%20empate%20durante%20um%20certo%20tempo%20no%20Brasil.%20O%20Brasil%20precisa%20se%20preparar%20para%20uma%20solu%C3%A7%C3%A3o.%20N%C3%A3o%20quer%20dizer%20que%20seja%20agora%2C%20sobretudo%20quando%20se%20pensa%20que%20o%20ex-presidente%20Lula%20pode%20ser%20um%20candidato%20da%20esquerda%2C%20quando%20n%C3%A3o%20se%20sabe%20qual%20vai%20ser%20seu%20futuro%20no%20plano%20jur%C3%ADdico.%20Fazer%20uma%20alternativa%20depender%20de%20uma%20pessoa%2C%20quando%20ela%20est%C3%A1%20nas%20m%C3%A3os%20de%20for%C3%A7as%20hostis%2C%20mostra%20bem%20a%20fragilidade%20de%20qualquer%20op%C3%A7%C3%A3o%20de%20esquerda%20neste%20momento%20no%20Brasil.%0A
https://www.youtube.com/watch?v=6m6cM-58cu8
http://www.outraspalavras.net/outrosquinhentos/
http://previdenciabrasil.info/
http://outraspalavras.net/blog/2017/06/28/tribunal-tiradentes-julgara-legitimidade-do-congresso-nacional/
http://outraspalavras.net/outrasmidias/capa-outras-midias/marxismo-cultural-fantasma-da-direita-tacanha/
http://outraspalavras.net/terraemtranse/
http://outraspalavras.net/alceucastilho/
http://outraspalavras.net/djalmanery/
http://outraspalavras.net/maurolopes/
http://outraspalavras.net/reginaldonasser/
http://outraspalavras.net/ointernacionalista/
http://outraspalavras.net/blog
http://outraspalavras.net/blog/2017/06/30/greves-e-projetos-param-o-brasil-mas-falta-um-projeto/
http://outraspalavras.net/blog/2017/06/30/greves-e-projetos-param-o-brasil-mas-falta-um-projeto/
http://outraspalavras.net/blog/2017/06/30/greves-e-protestos-participe-e-acompanhe-nas-midias-alternativas/
http://outraspalavras.net/blog/2017/06/30/greves-e-protestos-participe-e-acompanhe-nas-midias-alternativas/
http://outraspalavras.net/blog/2017/06/28/tribunal-tiradentes-julgara-legitimidade-do-congresso-nacional/
http://outraspalavras.net/blog/2017/06/28/tribunal-tiradentes-julgara-legitimidade-do-congresso-nacional/
http://outraspalavras.net/outrasmidias/?feed=rss
http://outraspalavras.net/outrasmidias/capa-outras-midias/marxismo-cultural-fantasma-da-direita-tacanha/
http://www.youtube.com/watch?v=OkySFI2z000&rel=0&modestbranding=1


Mas a Porto Alegre e o Brasil de agora em muito se distanciam
daquele “outro mundo possível” que Boaventura sonhara uns anos
atrás. Com movimentos sociais bem menos articulados e uma
esquerda “adormecida”, como ele diz, o país vive uma transição – e
ainda não se sabe para qual direção. “Para a ditadura? Uma ditadura
diferente, que não envolve militares?”, chegou a questionar o
pesquisador em conferência na Assembleia Legislativa do Rio Grande
do Sul, na qual conclamou a “democratizar a revolução e
revolucionar a democracia”. Foi aplaudido longamente pelo auditório
lotado de estudantes, membros de movimentos sociais e velhos
conhecidos seus na política gaúcha, como Olívio Dutra, ex-prefeito de
Porto Alegre e ex-governador do Rio Grande do Sul pelo PT.

No dia seguinte à palestra, o diretor do Centro de Estudos Sociais da
Universidade de Coimbra recebeu a reportagem no hall do hotel que
costuma hospedar toda sorte de celebridades que desembarca em
Porto Alegre. O intelectual tampouco passou despercebido. Sua
presença levou uma estudante às lágrimas. Saiu confortada pelo
abraço do professor e com um livro autografado, antes que
Boaventura discorresse sobre a situação política brasileira, os riscos
da apatia popular para o futuro da democracia e a experiência
portuguesa na rearticulação das esquerdas. Confira a seguir os
principais trechos da entrevista (Taís Seibt)

Na introdução de seu livro mais recente, A difícil democracia
(Boitempo, 2016), o senhor fala que a América Latina teve a
chance de reposicionar o debate do pluralismo e da diversidade
nos primeiros anos do século XXI, quando governos de esquerda
chegaram ao poder. Diante dos acontecimentos recentes no Brasil,
o senhor diria que se perdeu essa oportunidade?

Boaventura de Sousa Santos – Foi uma oportunidade histórica
perdida. As razões são complexas. Hoje, no mundo muito
interdependente e com uma forte globalização neoliberal, tudo tem de
ser visto no contexto internacional. A possibilidade de criar
democracias de maior intensidade na América Latina ocorreu na
primeira década do século XXI. Era uma altura em que os Estados
Unidos estavam muito concentrados no Oriente Médio e não
prestavam muita atenção no que se passava na América Latina. Ao
mesmo tempo em que o “Big Brother” estava distraído, a grande
mobilização social que tinha sido gerada com a transição da ditadura
para a democracia em diversos países, no caso brasileiro com grande
força do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra), mais
o Fórum Social Mundial, que teve lugar em Porto Alegre em 2001,
levaram ao poder governos populares cuja alternativa não era radical
ao capitalismo. Pelo contrário, era ter um modelo de desenvolvimento
capitalista, mas permitir que ele desse alguma redistribuição de capital.
Tivemos aqui o Bolsa Família e outras políticas, mas essa
oportunidade não era sustentável, o que decorre também de fatores
internos e internacionais. Começou uma crise internacional, que
impacta a economia brasileira, sustentada nos altos preços das
commodities, que de certa maneira é uma lógica do colonialismo. Os
Estados Unidos também voltaram a olhar para esse continente, onde os
recursos naturais estavam de posse de governos nacionalistas ou,
quando explorados internacionalmente, estavam indo para outros
países, como a China. O pré-sal estava fora do mercado internacional.
O governo brasileiro acabou cedendo a diversas pressões.

As pressões externas na dimensão econômica coincidiram com
uma desmobilização dos movimentos sociais. Como isso se
relaciona com o processo de impeachment da presidente Dilma

Nota das Pastorais do Campo: Por
Direitos e Democracia, a Luta é Todo
Dia!
 jun 30, 2017
A Articulação das Pastorais Sociais do
Campo manifesta total apoio e adesão à
Greve Geral e às manifestações públicas

Baixe o Jornal da Greve Geral do dia 30
de junho
 jun 30, 2017
Da Intersindical Já está disponível o jornal da
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Rousseff, ao qual o senhor se refere como “golpe jurídico-
midiático-institucional”?

Os movimentos sociais passaram por uma vertigem, que foi, afinal, um
erro. Vendo que tinha no poder “amigos”, eles (os movimentos)
acharam que podiam descansar. Não podiam, porque os governos
também estavam sujeitos a pressões, então a pressão de baixo para
cima não podia diminuir. Os movimentos descansaram e quando
quiseram se reanimar, em 2013, a mobilização social era muito
confusa, na medida em que havia reivindicações de esquerda ao lado
de reivindicações de direita. Quanto à queda de Dilma, é evidente que
houve um golpe institucional, pois como se viu não houve nenhuma
acusação direta contra a presidente, portanto o objetivo foi retirá-la do
poder para fazer a reformulação econômica que se pretendia. Isso
passava pela reforma previdenciária e ao mesmo tempo as leis
trabalhistas, no sentido de empobrecer os trabalhadores, reduzir a
carga salarial das empresas e garantir a sua rentabilidade, porque ela é
garantida não por inovações tecnológicas, mas às custas do salário. Foi
isso que se fez.

Só que agora Michel Temer, alçado ao poder em decorrência desse
processo, também enfrenta dificuldades para se manter no
governo. Como o senhor vê a articulação entre política, mídia e
judiciário neste novo cenário?

As classes que neste momento controlam o sistema político, uma
articulação entre as oligarquias e as classes dominantes no Brasil com
os interesses norte-americanos, estão a ver se efetivamente Michel
Temer tem ou não poder para levar a cabo essas medidas
(econômicas). Se eles se convencerem que Temer não tem condições,
certamente encontrarão uma solução alternativa. Talvez pensem que o
melhor é esperar até 2018, que era o que deveriam ter tido e deixar a
presidente Dilma terminar o seu mandato, e depois optar por um novo
candidato que pudesse colocar outro projeto político em movimento. O
calculo é sempre o mesmo, é saber quem leva a cabo as medidas que
eles consideram adequadas para o país. Temer foi um instrumento. Por
isso a grande questão que se impõe é que era uma chapa, então a chapa
deveria ter sido impedida no seu conjunto e não somente a presidente
Dilma. Isso não se fez exatamente porque havia uma grande pressa em
conter a política anterior e se instituir uma nova política. Se eles
considerarem que Temer cumpriu o que deveria fazer, que era destituir
Dilma, demonizar o PT, neutralizar de alguma maneira Lula, esse
trabalho está feito. Eu diria que é um trabalho sujo, mas é esse o
trabalho que ele (Temer) fez na política. E uma vez feito, talvez Temer
não lhes interesse mais e queiram alguém com mais prestígio neste
momento, com eleições indiretas, que possa canalizar as coisas até
2018. Mas as coisas nunca são totalmente como as classes dominantes
querem, porque há luta popular, o movimento popular está a acordar.

Em relação à classe popular, uma pesquisa recente da Fundação
Perseu Abramo mostrou que pensamentos neoliberais estão
bastante presentes nas periferias de São Paulo. Isso demonstra, de
certa maneira, que a classe popular acaba reproduzindo o discurso
das classes dominantes. Isso não enfraquece a luta popular nos
termos que o senhor coloca?

As classes populares são aquelas que mais passam tempo vendo
televisão. São sempre as mesmas mensagens passadas, nas telenovelas
e nos jornais, porque as mensagens são objetos do mesmo tipo de vida,
da lógica do consumo, a lógica individualista, não admira que se tenha
uma falsa consciência nessas classes. As coisas só mudam quando se
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vê mudanças concretas no cotidiano. Quando se der a privatização da
política previdenciária e se houver uma crise financeira, as pensões dos
mais pobres, que já são pequenas, podem desaparecer porque faliram
os bancos. Estamos num período de falsa consciência.

Ao mesmo tempo, diante da exposição das relações estreitas de
grandes empresas com o governo, como as delações da Odebrecht
e da JBS escancararam, há uma apatia da população em relação à
classe política, de ambos os lados…

É um modelo neoliberal, de promiscuidade. Os partidos do governo se
deixaram cair na tentação porque ela tem muitas recompensas,
sobretudo quando temos um sistema político que está indefeso, porque
permite o financiamento privado de campanha, o que deveria ser
proibido. Nesse sentido, os governos de esquerda não foram diferentes
dos demais, entraram no mesmo modelo.

E quais as consequências dessa apatia da população para a
democracia?

Vamos passar por um período muito conturbado na medida em que,
não tendo havido uma reforma política, uma reforma fiscal, uma
reforma tributária, uma reforma da mídia, as condições para uma
política diferente são bastante escassas. Não podemos deixar de ter em
mente que, no final do mandato, a presidente Dilma veio a aplicar
algumas políticas que eram de recorte neoliberal e iam de encontro ao
seu programa e os interesses das classes populares. Isso criou uma
confusão enorme no movimento popular. Por isso, as condições para
uma estabilidade democrática, num nível superior, mais inclusivo, vão
demorar algum tempo. Vai haver muita turbulência, o que esperamos é
que essas turbulências sejam pacíficas. Eu acho que as instituições
terão de ser defendidas na rua. O povo tem que mostrar que quer uma
solução verdadeiramente democrática, não o regresso a ditaduras.
Espero que as classes populares e os partidos de esquerda, depois de
serem refundados, reformados, possam efetivamente vir a disputar o
poder, de forma totalmente diferente da anterior. Os partidos de
esquerda não devem se aliar a partidos de direita. Portanto, enquanto
não houver uma aliança de esquerda deve se manter a tensão.

A internet ajuda nesse processo ou também as redes sociais já
estão instrumentalizadas por outros interesses?

Tem uma posição ambígua aí. É evidente que muita mobilização e
lutas por democracia em outras partes do mundo tiveram uma
participação importante das redes sociais para juntar as pessoas e
ampliar protestos. Por outro lado, os comentários que são feitos nas
redes sociais são dominados pela extrema direita. São forças
conservadoras com organizações de rede social que visam
fundamentalmente atingir o público menos culto, mais suscetível de
ser influenciado por mensagens conservadoras. Por isso, quando há
uma mensagem de esquerda, há sempre uma grande quantidade de
mensagens hostis e algumas favoráveis. Isso é parte de um processo de
luta da extrema direita internacional, que visa efetivamente
desacreditar qualquer alternativa de esquerda.

Diante desse cenário, como o senhor acredita que outra
democracia é possível?

Penso que Portugal, depois de muito sofrimento das classes populares
entre 2011 e 2015, está demonstrando que há uma alternativa ao
neoliberalismo, e que essa alternativa é institucional, não implica
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nenhuma ruptura. O que aconteceu em Portugal foi que a esquerda se
uniu. Três partidos com tradições totalmente opostas dentro do
movimento de esquerda, o Partido Socialista, o Bloco de Esquerda e o
Partido Comunista, se uniram para criar um governo alternativo. Esse
governo contraria todas as políticas neoliberais dizendo que o que
essas políticas querem não pode ser cumprido pelas reformas da
previdência e trabalhistas, mas sim valorizando o trabalho, o sistema
público e o estado social. Em Portugal, a economia está crescendo, o
desemprego baixou e a expectativa dos portugueses nunca foi tão
positiva nos últimos 20 anos. A situação portuguesa está a ser olhada
com muita atenção por políticos de esquerda e até de direita de várias
partes da Europa. Portanto, continuo a acreditar que há alternativas
possíveis se houver partidos não corruptos, que tenham lideranças
inovadoras, que saibam que uma aliança contra-natura nunca funciona,
pois é sempre traída, como aconteceu de maneira brutal neste país
(Brasil). Isso é uma lição que deve ficar para todos os brasileiros.

Talvez o mais difícil, no caso brasileiro, seja unir as esquerdas com
força suficiente para reduzir a dependência econômica do capital
estrangeiro…

Tem que haver uma reforma política. Para isso, é preciso haver o
mínimo de consenso. Por isso eu digo que vai haver um período de
empate durante um certo tempo no Brasil. O Brasil precisa se preparar
para uma solução. Não quer dizer que seja agora, sobretudo quando se
pensa que o ex-presidente Lula pode ser um candidato da esquerda,
quando não se sabe qual vai ser seu futuro no plano jurídico. Fazer
uma alternativa depender de uma pessoa, quando ela está nas mãos de
forças hostis, mostra bem a fragilidade de qualquer opção de esquerda
neste momento no Brasil.
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mailto:?subject=Boaventura%20debate%20Revolu%C3%A7%C3%A3o%2C%20Democracia%20e%20o%20Brasil&body=http%3A%2F%2Foutraspalavras.net%2Fbrasil%2Fboaventura-debate-revolucao-democracia-e-brasil%2F%0A%0ABoaventura%20debate%20Revolu%C3%A7%C3%A3o%2C%20Democracia%20e%20o%20Brasil%0A%0ASoci%C3%B3logo%20exp%C3%B5e%20suas%20reflex%C3%B5es%20perturbadoras%20sobre%20o%20futuro%20da%20esquerda%2C%20um%20s%C3%A9culo%20ap%C3%B3s%201917.%20E%20diz%2C%20sobre%20o%20Brasil%3A%20n%C3%A3o%20%C3%A9%20poss%C3%ADvel%20construir%20estrat%C3%A9gias%20em%20torno%20de%20um%20l%C3%ADder%20%C3%BAnico%0D%0A%0D%0APor%C2%A0Boaventura%20de%20Sousa%20Santos%2C%20em%20duas%20entrevistas%3A%20a%C2%A0Ta%C3%ADs%20Seibt%20%28em%20texto%29%20e%20Antonio%20Martins%20%28em%20v%C3%ADdeo%29%0D%0A%0D%0AEm%20sua%20mais%20recente%20passagem%20pelo%20Brasil%2C%20Boaventura%20de%20Sousa%20Santos%2C%20um%20dos%20mais%20reconhecidos%20intelectuais%20da%20democracia%20e%20da%20globaliza%C3%A7%C3%A3o%2C%20deixou%20um%20recado%20direto%20para%20as%20esquerdas%20brasileiras%3A%20se%20quiserem%20suplantar%20a%20onda%20conservadora%20que%20se%20alastra%20pelo%20pa%C3%ADs%2C%20inclusive%20entre%20as%20classes%20populares%2C%20ter%C3%A3o%20de%20se%20unir.%20E%20disse%20mais%3A%20personificar%20a%20uni%C3%A3o%20da%20esquerda%20na%20figura%20do%20ex-presidente%20Lula%20%C3%A9%20um%20erro.%0D%0A%0D%0AA%20mensagem%20veio%20de%20Porto%20Alegre%2C%20objeto%20de%20aten%C3%A7%C3%A3o%20do%20soci%C3%B3logo%20portugu%C3%AAs%20desde%201989%2C%20quando%20o%20munic%C3%ADpio%20implantou%20o%20or%C3%A7amento%20participativo%2C%20colocando%20em%20pr%C3%A1tica%20o%20que%20estava%20apenas%20na%20mente%20de%20te%C3%B3ricos%20da%20democracia%2C%20como%20ele%20pr%C3%B3prio.%20Foi%20tamb%C3%A9m%20na%20capital%20ga%C3%BAcha%20que%20ele%20ajudou%20a%20fundar%20o%20F%C3%B3rum%20Social%20Mundial%2C%20reuni%C3%A3o%20de%20movimentos%20sociais%20que%20teve%20grande%20repercuss%C3%A3o%20no%20in%C3%ADcio%20dos%20anos%202000%20e%20ajudou%20a%20elevar%20l%C3%ADderes%20populares%20ao%20poder%20em%20diversos%20pa%C3%ADses%2C%20inclusive%20no%20Brasil.%0D%0A%0D%0AMas%20a%20Porto%20Alegre%20e%20o%20Brasil%20de%20agora%20em%20muito%20se%20distanciam%20daquele%20%E2%80%9Coutro%20mundo%20poss%C3%ADvel%E2%80%9D%20que%20Boaventura%20sonhara%20uns%20anos%20atr%C3%A1s.%20Com%20movimentos%20sociais%20bem%20menos%20articulados%20e%20uma%20esquerda%20%E2%80%9Cadormecida%E2%80%9D%2C%20como%20ele%20diz%2C%20o%20pa%C3%ADs%20vive%20uma%20transi%C3%A7%C3%A3o%20%E2%80%93%20e%20ainda%20n%C3%A3o%20se%20sabe%20para%20qual%20dire%C3%A7%C3%A3o.%20%E2%80%9CPara%20a%20ditadura%3F%20Uma%20ditadura%20diferente%2C%20que%20n%C3%A3o%20envolve%20militares%3F%E2%80%9D%2C%20chegou%20a%20questionar%20o%20pesquisador%20em%20confer%C3%AAncia%20na%20Assembleia%20Legislativa%20do%20Rio%20Grande%20do%20Sul%2C%20na%20qual%20conclamou%20a%20%E2%80%9Cdemocratizar%20a%20revolu%C3%A7%C3%A3o%20e%20revolucionar%20a%20democracia%E2%80%9D.%20Foi%20aplaudido%20longamente%20pelo%20audit%C3%B3rio%20lotado%20de%20estudantes%2C%20membros%20de%20movimentos%20sociais%20e%20velhos%20conhecidos%20seus%20na%20pol%C3%ADtica%20ga%C3%BAcha%2C%20como%20Ol%C3%ADvio%20Dutra%2C%20ex-prefeito%20de%20Porto%20Alegre%20e%20ex-governador%20do%20Rio%20Grande%20do%20Sul%20pelo%20PT.%0D%0A%0D%0ANo%20dia%20seguinte%20%C3%A0%20palestra%2C%20o%20diretor%20do%20Centro%20de%20Estudos%20Sociais%20da%20Universidade%20de%20Coimbra%20recebeu%20a%20reportagem%20no%20hall%20do%20hotel%20que%20costuma%20hospedar%20toda%20sorte%20de%20celebridades%20que%20desembarca%20em%20Porto%20Alegre.%20O%20intelectual%20tampouco%20passou%20despercebido.%20Sua%20presen%C3%A7a%20levou%20uma%20estudante%20%C3%A0s%20l%C3%A1grimas.%20Saiu%20confortada%20pelo%20abra%C3%A7o%20do%20professor%20e%20com%20um%20livro%20autografado%2C%20antes%20que%20Boaventura%20discorresse%20sobre%20a%20situa%C3%A7%C3%A3o%20pol%C3%ADtica%20brasileira%2C%20os%20riscos%20da%20apatia%20popular%20para%20o%20futuro%20da%20democracia%20e%20a%20experi%C3%AAncia%20portuguesa%20na%20rearticula%C3%A7%C3%A3o%20das%20esquerdas.%20Confira%20a%20seguir%20os%20principais%20trechos%20da%20entrevista%20%28Ta%C3%ADs%20Seibt%29%0D%0A%0D%0ANa%20introdu%C3%A7%C3%A3o%20de%20seu%20livro%20mais%20recente%2C%C2%A0A%20dif%C3%ADcil%20democracia%20%28Boitempo%2C%202016%29%2C%20o%20senhor%20fala%20que%20a%20Am%C3%A9rica%20Latina%20teve%20a%20chance%20de%20reposicionar%20o%20debate%20do%20pluralismo%20e%20da%20diversidade%20nos%20primeiros%20anos%20do%20s%C3%A9culo%20XXI%2C%20quando%20governos%20de%20esquerda%20chegaram%20ao%20poder.%20Diante%20dos%20acontecimentos%20recentes%20no%20Brasil%2C%20o%20senhor%20diria%20que%20se%20perdeu%20essa%20oportunidade%3F%0D%0A%0D%0ABoaventura%20de%20Sousa%20Santos%20%E2%80%93%20Foi%20uma%20oportunidade%20hist%C3%B3rica%20perdida.%20As%20raz%C3%B5es%20s%C3%A3o%20complexas.%20Hoje%2C%20no%20mundo%20muito%20interdependente%20e%20com%20uma%20forte%20globaliza%C3%A7%C3%A3o%20neoliberal%2C%20tudo%20tem%20de%20ser%20visto%20no%20contexto%20internacional.%20A%20possibilidade%20de%20criar%20democracias%20de%20maior%20intensidade%20na%20Am%C3%A9rica%20Latina%20ocorreu%20na%20primeira%20d%C3%A9cada%20do%20s%C3%A9culo%20XXI.%20Era%20uma%20altura%20em%20que%20os%20Estados%20Unidos%20estavam%20muito%20concentrados%20no%20Oriente%20M%C3%A9dio%20e%20n%C3%A3o%20prestavam%20muita%20aten%C3%A7%C3%A3o%20no%20que%20se%20passava%20na%20Am%C3%A9rica%20Latina.%20Ao%20mesmo%20tempo%20em%20que%20o%20%E2%80%9CBig%20Brother%E2%80%9D%20estava%20distra%C3%ADdo%2C%20a%20grande%20mobiliza%C3%A7%C3%A3o%20social%20que%20tinha%20sido%20gerada%20com%20a%20transi%C3%A7%C3%A3o%20da%20ditadura%20para%20a%20democracia%20em%20diversos%20pa%C3%ADses%2C%20no%20caso%20brasileiro%20com%20grande%20for%C3%A7a%20do%20MST%20%28Movimento%20dos%20Trabalhadores%20Rurais%20Sem%20Terra%29%2C%20mais%20o%20F%C3%B3rum%20Social%20Mundial%2C%20que%20teve%20lugar%20em%20Porto%20Alegre%20em%202001%2C%20levaram%20ao%20poder%20governos%20populares%20cuja%20alternativa%20n%C3%A3o%20era%20radical%20ao%20capitalismo.%20Pelo%20contr%C3%A1rio%2C%20era%20ter%20um%20modelo%20de%20desenvolvimento%20capitalista%2C%20mas%20permitir%20que%20ele%20desse%20alguma%20redistribui%C3%A7%C3%A3o%20de%20capital.%20Tivemos%20aqui%20o%20Bolsa%20Fam%C3%ADlia%20e%20outras%20pol%C3%ADticas%2C%20mas%20essa%20oportunidade%20n%C3%A3o%20era%20sustent%C3%A1vel%2C%20o%20que%20decorre%20tamb%C3%A9m%20de%20fatores%20internos%20e%20internacionais.%20Come%C3%A7ou%20uma%20crise%20internacional%2C%20que%20impacta%20a%20economia%20brasileira%2C%20sustentada%20nos%20altos%20pre%C3%A7os%20das%20commodities%2C%20que%20de%20certa%20maneira%20%C3%A9%20uma%20l%C3%B3gica%20do%20colonialismo.%20Os%20Estados%20Unidos%20tamb%C3%A9m%20voltaram%20a%20olhar%20para%20esse%20continente%2C%20onde%20os%20recursos%20naturais%20estavam%20de%20posse%20de%20governos%20nacionalistas%20ou%2C%20quando%20explorados%20internacionalmente%2C%20estavam%20indo%20para%20outros%20pa%C3%ADses%2C%20como%20a%20China.%20O%20pr%C3%A9-sal%20estava%20fora%20do%20mercado%20internacional.%20O%20governo%20brasileiro%20acabou%20cedendo%20a%20diversas%20press%C3%B5es.%0D%0A%0D%0AAs%20press%C3%B5es%20externas%20na%20dimens%C3%A3o%20econ%C3%B4mica%20coincidiram%20com%20uma%20desmobiliza%C3%A7%C3%A3o%20dos%20movimentos%20sociais.%20Como%20isso%20se%20relaciona%20com%20o%20processo%20de%20impeachment%20da%20presidente%20Dilma%20Rousseff%2C%20ao%20qual%20o%20senhor%20se%20refere%20como%20%E2%80%9Cgolpe%20jur%C3%ADdico-midi%C3%A1tico-institucional%E2%80%9D%3F%20%0D%0A%0D%0AOs%20movimentos%20sociais%20passaram%20por%20uma%20vertigem%2C%20que%20foi%2C%20afinal%2C%20um%20erro.%20Vendo%20que%20tinha%20no%20poder%20%E2%80%9Camigos%E2%80%9D%2C%20eles%20%28os%20movimentos%29%20acharam%20que%20podiam%20descansar.%20N%C3%A3o%20podiam%2C%20porque%20os%20governos%20tamb%C3%A9m%20estavam%20sujeitos%20a%20press%C3%B5es%2C%20ent%C3%A3o%20a%20press%C3%A3o%20de%20baixo%20para%20cima%20n%C3%A3o%20podia%20diminuir.%20Os%20movimentos%20descansaram%20e%20quando%20quiseram%20se%20reanimar%2C%20em%202013%2C%20a%20mobiliza%C3%A7%C3%A3o%20social%20era%20muito%20confusa%2C%20na%20medida%20em%20que%20havia%20reivindica%C3%A7%C3%B5es%20de%20esquerda%20ao%20lado%20de%20reivindica%C3%A7%C3%B5es%20de%20direita.%20Quanto%20%C3%A0%20queda%20de%20Dilma%2C%20%C3%A9%20evidente%20que%20houve%20um%20golpe%20institucional%2C%20pois%20como%20se%20viu%20n%C3%A3o%20houve%20nenhuma%20acusa%C3%A7%C3%A3o%20direta%20contra%20a%20presidente%2C%20portanto%20o%20objetivo%20foi%20retir%C3%A1-la%20do%20poder%20para%20fazer%20a%20reformula%C3%A7%C3%A3o%20econ%C3%B4mica%20que%20se%20pretendia.%20Isso%20passava%20pela%20reforma%20previdenci%C3%A1ria%20e%20ao%20mesmo%20tempo%20as%20leis%20trabalhistas%2C%20no%20sentido%20de%20empobrecer%20os%20trabalhadores%2C%20reduzir%20a%20carga%20salarial%20das%20empresas%20e%20garantir%20a%20sua%20rentabilidade%2C%20porque%20ela%20%C3%A9%20garantida%20n%C3%A3o%20por%20inova%C3%A7%C3%B5es%20tecnol%C3%B3gicas%2C%20mas%20%C3%A0s%20custas%20do%20sal%C3%A1rio.%20Foi%20isso%20que%20se%20fez.%0D%0A%0D%0AS%C3%B3%20que%20agora%20Michel%20Temer%2C%20al%C3%A7ado%20ao%20poder%20em%20decorr%C3%AAncia%20desse%20processo%2C%20tamb%C3%A9m%20enfrenta%20dificuldades%20para%20se%20manter%20no%20governo.%20Como%20o%20senhor%20v%C3%AA%20a%20articula%C3%A7%C3%A3o%20entre%20pol%C3%ADtica%2C%20m%C3%ADdia%20e%20judici%C3%A1rio%20neste%20novo%20cen%C3%A1rio%3F%0D%0A%0D%0AAs%20classes%20que%20neste%20momento%20controlam%20o%20sistema%20pol%C3%ADtico%2C%20uma%20articula%C3%A7%C3%A3o%20entre%20as%20oligarquias%20e%20as%20classes%20dominantes%20no%20Brasil%20com%20os%20interesses%20norte-americanos%2C%20est%C3%A3o%20a%20ver%20se%20efetivamente%20Michel%20Temer%20tem%20ou%20n%C3%A3o%20poder%20para%20levar%20a%20cabo%20essas%20medidas%20%28econ%C3%B4micas%29.%20Se%20eles%20se%20convencerem%20que%20Temer%20n%C3%A3o%20tem%20condi%C3%A7%C3%B5es%2C%20certamente%20encontrar%C3%A3o%20uma%20solu%C3%A7%C3%A3o%20alternativa.%20Talvez%20pensem%20que%20o%20melhor%20%C3%A9%20esperar%20at%C3%A9%202018%2C%20que%20era%20o%20que%20deveriam%20ter%20tido%20e%20deixar%20a%20presidente%20Dilma%20terminar%20o%20seu%20mandato%2C%20e%20depois%20optar%20por%20um%20novo%20candidato%20que%20pudesse%20colocar%20outro%20projeto%20pol%C3%ADtico%20em%20movimento.%20O%20calculo%20%C3%A9%20sempre%20o%20mesmo%2C%20%C3%A9%20saber%20quem%20leva%20a%20cabo%20as%20medidas%20que%20eles%20consideram%20adequadas%20para%20o%20pa%C3%ADs.%20Temer%20foi%20um%20instrumento.%20Por%20isso%20a%20grande%20quest%C3%A3o%20que%20se%20imp%C3%B5e%20%C3%A9%20que%20era%20uma%20chapa%2C%20ent%C3%A3o%20a%20chapa%20deveria%20ter%20sido%20impedida%20no%20seu%20conjunto%20e%20n%C3%A3o%20somente%20a%20presidente%20Dilma.%20Isso%20n%C3%A3o%20se%20fez%20exatamente%20porque%20havia%20uma%20grande%20pressa%20em%20conter%20a%20pol%C3%ADtica%20anterior%20e%20se%20instituir%20uma%20nova%20pol%C3%ADtica.%20Se%20eles%20considerarem%20que%20Temer%20cumpriu%20o%20que%20deveria%20fazer%2C%20que%20era%20destituir%20Dilma%2C%20demonizar%20o%20PT%2C%20neutralizar%20de%20alguma%20maneira%20Lula%2C%20esse%20trabalho%20est%C3%A1%20feito.%20Eu%20diria%20que%20%C3%A9%20um%20trabalho%20sujo%2C%20mas%20%C3%A9%20esse%20o%20trabalho%20que%20ele%20%28Temer%29%20fez%20na%20pol%C3%ADtica.%20E%20uma%20vez%20feito%2C%20talvez%20Temer%20n%C3%A3o%20lhes%20interesse%20mais%20e%20queiram%20algu%C3%A9m%20com%20mais%20prest%C3%ADgio%20neste%20momento%2C%20com%20elei%C3%A7%C3%B5es%20indiretas%2C%20que%20possa%20canalizar%20as%20coisas%20at%C3%A9%202018.%20Mas%20as%20coisas%20nunca%20s%C3%A3o%20totalmente%20como%20as%20classes%20dominantes%20querem%2C%20porque%20h%C3%A1%20luta%20popular%2C%20o%20movimento%20popular%20est%C3%A1%20a%20acordar.%0D%0A%0D%0AEm%20rela%C3%A7%C3%A3o%20%C3%A0%20classe%20popular%2C%20uma%20pesquisa%20recente%20da%20Funda%C3%A7%C3%A3o%20Perseu%20Abramo%20mostrou%20que%20pensamentos%20neoliberais%20est%C3%A3o%20bastante%20presentes%20nas%20periferias%20de%20S%C3%A3o%20Paulo.%20Isso%20demonstra%2C%20de%20certa%20maneira%2C%20que%20a%20classe%20popular%20acaba%20reproduzindo%20o%20discurso%20das%20classes%20dominantes.%20Isso%20n%C3%A3o%20enfraquece%20a%20luta%20popular%20nos%20termos%20que%20o%20senhor%20coloca%3F%0D%0A%0D%0AAs%20classes%20populares%20s%C3%A3o%20aquelas%20que%20mais%20passam%20tempo%20vendo%20televis%C3%A3o.%20S%C3%A3o%20sempre%20as%20mesmas%20mensagens%20passadas%2C%20nas%20telenovelas%20e%20nos%20jornais%2C%20porque%20as%20mensagens%20s%C3%A3o%20objetos%20do%20mesmo%20tipo%20de%20vida%2C%20da%20l%C3%B3gica%20do%20consumo%2C%20a%20l%C3%B3gica%20individualista%2C%20n%C3%A3o%20admira%20que%20se%20tenha%20uma%20falsa%20consci%C3%AAncia%20nessas%20classes.%20As%20coisas%20s%C3%B3%20mudam%20quando%20se%20v%C3%AA%20mudan%C3%A7as%20concretas%20no%20cotidiano.%20Quando%20se%20der%20a%20privatiza%C3%A7%C3%A3o%20da%20pol%C3%ADtica%20previdenci%C3%A1ria%20e%20se%20houver%20uma%20crise%20financeira%2C%20as%20pens%C3%B5es%20dos%20mais%20pobres%2C%20que%20j%C3%A1%20s%C3%A3o%20pequenas%2C%20podem%20desaparecer%20porque%20faliram%20os%20bancos.%20Estamos%20num%20per%C3%ADodo%20de%20falsa%20consci%C3%AAncia.%0D%0A%0D%0AAo%20mesmo%20tempo%2C%20diante%20da%20exposi%C3%A7%C3%A3o%20das%20rela%C3%A7%C3%B5es%20estreitas%20de%20grandes%20empresas%20com%20o%20governo%2C%20como%20as%20dela%C3%A7%C3%B5es%20da%20Odebrecht%20e%20da%20JBS%20escancararam%2C%20h%C3%A1%20uma%20apatia%20da%20popula%C3%A7%C3%A3o%20em%20rela%C3%A7%C3%A3o%20%C3%A0%20classe%20pol%C3%ADtica%2C%20de%20ambos%20os%20lados...%0D%0A%0D%0A%C3%89%20um%20modelo%20neoliberal%2C%20de%20promiscuidade.%20Os%20partidos%20do%20governo%20se%20deixaram%20cair%20na%20tenta%C3%A7%C3%A3o%20porque%20ela%20tem%20muitas%20recompensas%2C%20sobretudo%20quando%20temos%20um%20sistema%20pol%C3%ADtico%20que%20est%C3%A1%20indefeso%2C%20porque%20permite%20o%20financiamento%20privado%20de%20campanha%2C%20o%20que%20deveria%20ser%20proibido.%20Nesse%20sentido%2C%20os%20governos%20de%20esquerda%20n%C3%A3o%20foram%20diferentes%20dos%20demais%2C%20entraram%20no%20mesmo%20modelo.%0D%0A%0D%0AE%20quais%20as%20consequ%C3%AAncias%20dessa%20apatia%20da%20popula%C3%A7%C3%A3o%20para%20a%20democracia%3F%0D%0A%0D%0AVamos%20passar%20por%20um%20per%C3%ADodo%20muito%20conturbado%20na%20medida%20em%20que%2C%20n%C3%A3o%20tendo%20havido%20uma%20reforma%20pol%C3%ADtica%2C%20uma%20reforma%20fiscal%2C%20uma%20reforma%20tribut%C3%A1ria%2C%20uma%20reforma%20da%20m%C3%ADdia%2C%20as%20condi%C3%A7%C3%B5es%20para%20uma%20pol%C3%ADtica%20diferente%20s%C3%A3o%20bastante%20escassas.%20N%C3%A3o%20podemos%20deixar%20de%20ter%20em%20mente%20que%2C%20no%20final%20do%20mandato%2C%20a%20presidente%20Dilma%20veio%20a%20aplicar%20algumas%20pol%C3%ADticas%20que%20eram%20de%20recorte%20neoliberal%20e%20iam%20de%20encontro%20ao%20seu%20programa%20e%20os%20interesses%20das%20classes%20populares.%20Isso%20criou%20uma%20confus%C3%A3o%20enorme%20no%20movimento%20popular.%20Por%20isso%2C%20as%20condi%C3%A7%C3%B5es%20para%20uma%20estabilidade%20democr%C3%A1tica%2C%20num%20n%C3%ADvel%20superior%2C%20mais%20inclusivo%2C%20v%C3%A3o%20demorar%20algum%20tempo.%20Vai%20haver%20muita%20turbul%C3%AAncia%2C%20o%20que%20esperamos%20%C3%A9%20que%20essas%20turbul%C3%AAncias%20sejam%20pac%C3%ADficas.%20Eu%20acho%20que%20as%20institui%C3%A7%C3%B5es%20ter%C3%A3o%20de%20ser%20defendidas%20na%20rua.%20O%20povo%20tem%20que%20mostrar%20que%20quer%20uma%20solu%C3%A7%C3%A3o%20verdadeiramente%20democr%C3%A1tica%2C%20n%C3%A3o%20o%20regresso%20a%20ditaduras.%20Espero%20que%20as%20classes%20populares%20e%20os%20partidos%20de%20esquerda%2C%20depois%20de%20serem%20refundados%2C%20reformados%2C%20possam%20efetivamente%20vir%20a%20disputar%20o%20poder%2C%20de%20forma%20totalmente%20diferente%20da%20anterior.%20Os%20partidos%20de%20esquerda%20n%C3%A3o%20devem%20se%20aliar%20a%20partidos%20de%20direita.%20Portanto%2C%20enquanto%20n%C3%A3o%20houver%20uma%20alian%C3%A7a%20de%20esquerda%20deve%20se%20manter%20a%20tens%C3%A3o.%0D%0A%0D%0AA%20internet%20ajuda%20nesse%20processo%20ou%20tamb%C3%A9m%20as%20redes%20sociais%20j%C3%A1%20est%C3%A3o%20instrumentalizadas%20por%20outros%20interesses%3F%0D%0A%0D%0ATem%20uma%20posi%C3%A7%C3%A3o%20amb%C3%ADgua%20a%C3%AD.%20%C3%89%20evidente%20que%20muita%20mobiliza%C3%A7%C3%A3o%20e%20lutas%20por%20democracia%20em%20outras%20partes%20do%20mundo%20tiveram%20uma%20participa%C3%A7%C3%A3o%20importante%20das%20redes%20sociais%20para%20juntar%20as%20pessoas%20e%20ampliar%20protestos.%20Por%20outro%20lado%2C%20os%20coment%C3%A1rios%20que%20s%C3%A3o%20feitos%20nas%20redes%20sociais%20s%C3%A3o%20dominados%20pela%20extrema%20direita.%20S%C3%A3o%20for%C3%A7as%20conservadoras%20com%20organiza%C3%A7%C3%B5es%20de%20rede%20social%20que%20visam%20fundamentalmente%20atingir%20o%20p%C3%BAblico%20menos%20culto%2C%20mais%20suscet%C3%ADvel%20de%20ser%20influenciado%20por%20mensagens%20conservadoras.%20Por%20isso%2C%20quando%20h%C3%A1%20uma%20mensagem%20de%20esquerda%2C%20h%C3%A1%20sempre%20uma%20grande%20quantidade%20de%20mensagens%20hostis%20e%20algumas%20favor%C3%A1veis.%20Isso%20%C3%A9%20parte%20de%20um%20processo%20de%20luta%20da%20extrema%20direita%20internacional%2C%20que%20visa%20efetivamente%20desacreditar%20qualquer%20alternativa%20de%20esquerda.%0D%0A%0D%0ADiante%20desse%20cen%C3%A1rio%2C%20como%20o%20senhor%20acredita%20que%20outra%20democracia%20%C3%A9%20poss%C3%ADvel%3F%20%0D%0A%0D%0APenso%20que%20Portugal%2C%20depois%20de%20muito%20sofrimento%20das%20classes%20populares%20entre%202011%20e%202015%2C%20est%C3%A1%20demonstrando%20que%20h%C3%A1%20uma%20alternativa%20ao%20neoliberalismo%2C%20e%20que%20essa%20alternativa%20%C3%A9%20institucional%2C%20n%C3%A3o%20implica%20nenhuma%20ruptura.%20O%20que%20aconteceu%20em%20Portugal%20foi%20que%20a%20esquerda%20se%20uniu.%20Tr%C3%AAs%20partidos%20com%20tradi%C3%A7%C3%B5es%20totalmente%20opostas%20dentro%20do%20movimento%20de%20esquerda%2C%20o%20Partido%20Socialista%2C%20o%20Bloco%20de%20Esquerda%20e%20o%20Partido%20Comunista%2C%20se%20uniram%20para%20criar%20um%20governo%20alternativo.%20Esse%20governo%20contraria%20todas%20as%20pol%C3%ADticas%20neoliberais%20dizendo%20que%20o%20que%20essas%20pol%C3%ADticas%20querem%20n%C3%A3o%20pode%20ser%20cumprido%20pelas%20reformas%20da%20previd%C3%AAncia%20e%20trabalhistas%2C%20mas%20sim%20valorizando%20o%20trabalho%2C%20o%20sistema%20p%C3%BAblico%20e%20o%20estado%20social.%20Em%20Portugal%2C%20a%20economia%20est%C3%A1%20crescendo%2C%20o%20desemprego%20baixou%20e%20a%20expectativa%20dos%20portugueses%20nunca%20foi%20t%C3%A3o%20positiva%20nos%20%C3%BAltimos%2020%20anos.%20A%20situa%C3%A7%C3%A3o%20portuguesa%20est%C3%A1%20a%20ser%20olhada%20com%20muita%20aten%C3%A7%C3%A3o%20por%20pol%C3%ADticos%20de%20esquerda%20e%20at%C3%A9%20de%20direita%20de%20v%C3%A1rias%20partes%20da%20Europa.%20Portanto%2C%20continuo%20a%20acreditar%20que%20h%C3%A1%20alternativas%20poss%C3%ADveis%20se%20houver%20partidos%20n%C3%A3o%20corruptos%2C%20que%20tenham%20lideran%C3%A7as%20inovadoras%2C%20que%20saibam%20que%20uma%20alian%C3%A7a%20contra-natura%20nunca%20funciona%2C%20pois%20%C3%A9%20sempre%20tra%C3%ADda%2C%20como%20aconteceu%20de%20maneira%20brutal%20neste%20pa%C3%ADs%20%28Brasil%29.%20Isso%20%C3%A9%20uma%20li%C3%A7%C3%A3o%20que%20deve%20ficar%20para%20todos%20os%20brasileiros.%0D%0A%0D%0ATalvez%20o%20mais%20dif%C3%ADcil%2C%20no%20caso%20brasileiro%2C%20seja%20unir%20as%20esquerdas%20com%20for%C3%A7a%20suficiente%20para%20reduzir%20a%20depend%C3%AAncia%20econ%C3%B4mica%20do%20capital%20estrangeiro...%0D%0A%0D%0ATem%20que%20haver%20uma%20reforma%20pol%C3%ADtica.%20Para%20isso%2C%20%C3%A9%20preciso%20haver%20o%20m%C3%ADnimo%20de%20consenso.%20Por%20isso%20eu%20digo%20que%20vai%20haver%20um%20per%C3%ADodo%20de%20empate%20durante%20um%20certo%20tempo%20no%20Brasil.%20O%20Brasil%20precisa%20se%20preparar%20para%20uma%20solu%C3%A7%C3%A3o.%20N%C3%A3o%20quer%20dizer%20que%20seja%20agora%2C%20sobretudo%20quando%20se%20pensa%20que%20o%20ex-presidente%20Lula%20pode%20ser%20um%20candidato%20da%20esquerda%2C%20quando%20n%C3%A3o%20se%20sabe%20qual%20vai%20ser%20seu%20futuro%20no%20plano%20jur%C3%ADdico.%20Fazer%20uma%20alternativa%20depender%20de%20uma%20pessoa%2C%20quando%20ela%20est%C3%A1%20nas%20m%C3%A3os%20de%20for%C3%A7as%20hostis%2C%20mostra%20bem%20a%20fragilidade%20de%20qualquer%20op%C3%A7%C3%A3o%20de%20esquerda%20neste%20momento%20no%20Brasil.%0A
http://outraspalavras.net/brasil/dialogo-com-agamben-profanar-a-democracia-representativa/
http://outraspalavras.net/brasil/dialogo-com-agamben-profanar-a-democracia-representativa/
http://outraspalavras.net/brasil/o-brasil-sob-o-golpe-seis-hipoteses-polemicas/
http://outraspalavras.net/brasil/o-brasil-sob-o-golpe-seis-hipoteses-polemicas/
http://outraspalavras.net/brasil/torre-de-marfim-acossada-e-escola-sem-partidoi/
http://outraspalavras.net/brasil/torre-de-marfim-acossada-e-escola-sem-partidoi/
http://outraspalavras.net/brasil/polemica-para-qualificar-as-jornadas-contra-o-golpe/
http://outraspalavras.net/brasil/polemica-para-qualificar-as-jornadas-contra-o-golpe/


About Arras WordPress Theme

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Outras Palavras | Blog da Redação | Outras Mídias | Biblioteca Diplô | Ipiranga 895 | Outros Livros | Outros Quinhentos

Redação Outras Palavras
Rua Conselheiro Ramalho, 945 - Bixiga

São Paulo (SP)
Brasil

Tel: +55 11 4117 9264

palestras em empresas e universidades de todo o
país.

TAGS: Boaventura, democracia, democratização, esquerda, golpe, 
Lula, onda conservadora, pt, Temer

No Comments

Start the ball rolling by posting a comment on this article!

Deixe uma resposta

Insira seu comentário aqui...

http://www.outraspalavras.net/outrosquinhentos/contrapartidas/soteropolitano/
http://www.arrastheme.com/
http://www.outraspalavras.net/
http://outraspalavras.net/blog
http://outraspalavras.net/outrasmidias
http://diplo.org.br/
http://www.outraspalavras.net/ipiranga895
http://outraspalavras.net/outroslivros
http://www.outraspalavras.net/outrosquinhentos/
http://outraspalavras.net/tag/boaventura/
http://outraspalavras.net/tag/democracia/
http://outraspalavras.net/tag/democratizacao/
http://outraspalavras.net/tag/esquerda/
http://outraspalavras.net/tag/golpe/
http://outraspalavras.net/tag/lula/
http://outraspalavras.net/tag/onda-conservadora/
http://outraspalavras.net/tag/pt/
http://outraspalavras.net/tag/temer/

