
Democracia 
ou catástrofe 

GRÉCIA | A crise expõe o dilema crucial 
da civilização ocidental, que 
é tanto econômico quanto político 
POR ANTONIO LUIZ M. C. COSTA 

O
QUE SE passa na Grécia 
importa não só por ter 
sérias conseqüências 
para o mercado finan-
ceiro e a economia mun-
dial, mas também por 
expor a crise da demo-

cracia representativa de forma mais cla-
ra do que ainda se observa em outros paí-
ses. As massas estarem furiosas com o go-
verno seria o de menos, apenas a rotina da 
alternância no poder. O problema é terem 
se enfurecido com o próprio sistema, in-
dependentemente de quem o administre. 

De certa maneira, querem derrubar 
o regime, mas não o governo. Revol-
tam-se contra as exigências do capita-
lismo e da troika União Europeia - FMI 
- Banco Central Europeu que o repre-
senta, mas não particularmente contra 
a gestão do Partido Socialista de Gior-
gios Papandreou. Apesar da repressão, 
a renúncia do governo não parece ser a 
prioridade do movimento. A percepção 
de muitos manifestantes é de que a al-
ternativa dentro do sistema, os conser-
vadores, seria pior e não se consegue ar-
ticular outra opção fora dele. 

nos falasse sobre as metas e o caráter do 
movimento, sem sucesso". Ao insistir no 
"leve-me ao seu líder", conheceu o "Cen-
tro de Imprensa" do site real-democracy. 
gr, mas este se limitava a registrar as dis-
cussões e decisões da "Assembleia Popu-
lar" e do "Comitê de Organização". E até 
os membros deste - que mudam diaria-
mente, podem ser 50 pessoas hoje e 500 
amanhã - só podiam falar em seu próprio 
nome, não pelo movimento. 

Na opinião de Schwarcz, essa rejei-
ção da política impede a discussão de 
alternativas socialistas radicais e seria 
um esconde-esconde manipulado pe-
las alianças Syriza (sigla da Coalizão da 
Esquerda Radical, em grego) e Antar-
sya (Frente Revolucionária Anticapita-
lista de Esquerda), que usariam os "in-
dignados" (em grego, aganaktismenoi) 
para despolitizar o protesto e manter 

Papandreou, o que, receia o articulis-
ta, pode levar a pequena burguesia a 
apoiar um golpe de ext rema-di re i ta , 
risco que esses grupos desdenham. 

Mas o Syriza teve 4,6% dos votos na 
última eleição parlamentar (elegeu 13 
dos 300 deputados) e o Antarsya, 0,4%. 
Essas duas alianças de ambientalistas 
de esquerda, trotskistas, maoístas e co-
munistas heterodoxos, mais ou menos 
comparáveis ao PSOL brasileiro, so-
mam uns 350 mil votos, enquanto o mo-
vimento grego tem levado às ruas per-
to de 3 milhões, quase 25% da popula-
ção, com apoio de cerca de 70%. Res-
ponsabilizá-las pelos protestos seria 
atribuir-lhes uma competência conspi-
ratória sem igual, juntamente com uma 
incongruente incapacidade ou timidez 
para liderar. Mais lógico é aceitar, co-
mo os porta-vozes do Syriza, que foram 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



surpreendidos pelo movimento e se jun-
taram a ele, sem ter como lhe ditar pala-
vras de ordem (ou a falta delas). Se ten-
tassem pregar ou ar t icular qualquer 
doutrina específica, seriam ignorados. 

Não custa perdoar a perplexidade da 
esquerda, até porque os donos do poder, 
que têm a faca, o queijo e o guardana-
po nas mãos, estão igualmente atônitos. 
Os sucessivos pacotes de financiamen-
to e planos de ajuste impostos ao gover-
no grego fracassaram redondamente, 
sem conseguir impressionar suas pró-
prias massas confusas e inconformadas 
de investidores e especuladores. 

Por mais que Papandreou tente cola-
borar com a troika. Em 27 de junho, en-
quanto a greve geral e os protestos no-
vamente explodiam em Atenas, repre-
sentantes do governo reuniram-se com 
bancos e t ransnacionais para tentar 

será a um preço bem mais baixo do que a 
Grécia e a União Européia esperam. 

Aref Lahham, do Grupo Orion Capi-
tal Managers, dos EUA, foi ainda mais 
negativo: "As pessoas não comprarão es-
ses ativos, esta é a triste verdade". Ape-
sar do potencial turístico, Lahham não 
se interessou em comprar terras devido 
às leis que, segundo ele, dificultam o fi-
nanciamento da construção. Para ele, o 
cronograma que previa a venda de 15 bi-
lhões ate 2012 e o valor total até 2015 é 
completamente irreal: "Receio que vire 
uma queima de estoque". 

Ainda que com uma apertada maioria, 
Papandreou conseguiu o voto de con-
fiança para seu governo no dia 21, por 
155 votos a 143, e a aprovação do novo 
pacote de austeridade no dia 29, por 155 
votos a 138. em meio a uma greve geral 
de 48 horas. manifestações de massa e 
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choques de violência incomum, que dei-
xaram centenas de pessoas feridas ou 
com problemas respiratórios por causa 
do gás lacrimogêneo usado na Praça 
Syntagma, de forma muito mais intensa 
que nos confrontos anteriores. 

Um deputado socialista votou con-
tra e foi expulso do partido (cuja maio-
ria foi, com isso, reduzida a 154 em 300), 
enquanto um conservador votou a fa-
vor. Outro deputado socialista prome-
teu votar contra, mas mudou de ideia 
- sendo, por isso, atacado por manifes-
tantes ao sair do Parlamento. Com isso, 
supõe-se que a Grécia se habilita a rece-
ber em julho a última parcela do finan-
ciamento europeu de 110 bilhões de eu-
ros e elevar sua dívida total para 355 bi-
lhões. Se isso não acontecer, a moratória 
acontecerá até o fim do mês. 

Na melhor das hipóteses, ela será 
adiada, mas é cada vez mais óbvio que 
o país não conseguirá pagar o que de-
ve. Uma reportagem da revista alemã 
Der Spiegel, publicada em 20 de junho, 
"Hora de um plano B", admite que es-
sa abordagem falhou. O euro não exis-
te mais da forma como foi concebido e 
a União Monetária Européia não fun-
ciona mais. Segundo a revista, a equipe 
do ministro da Fazenda alemão, Wolf-
gang Schauble, vê duas alternativas. A 
primeira, impropriamente chamada de 
"cura radical", é os países europeus se 
recusarem a pôr mais dinheiro e dei-
xarem a Grécia a ver navios. Sem poder 
tomar mais empréstimos, ficaria insol-
vente e seus bancos quebrariam. Os in-

vestidores deixariam de aplicar tam-
bém em outros países em dificuldades 
da Zona do Euro e mais bancos iriam à 
falência. Seria uma reação em cadeia. 

A segunda, é a "opção nuclear": a 
Grécia sai da união monetária e recria 
o dracma. O governo grego discutiu a 
possibilidade há algumas semanas e 
muitos economistas internacionalmen-
te respeitados, inclusive Nouriel Roubi-
ni, a recomendam. A dívida externa fi-
cará ainda mais pesada para os bancos 
gregos e novos resgates serão necessá-
rios, mas o país poderá recuperar com-
petitividade. A Zona do Euro se dividi-
rá entre um núcleo duro de países su-A ut
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Text Box
Fonte: Carta Escola, São Paulo, n. 60, p. 44-46, out. 2011.




