
s P R O T E S T O S mundiais 
de 15 de outubro, que 
mobilizaram de 1 milhão 
a 2 milhões de pessoas 
em 951 cidades de 82 
países, indicam um mo
vimento que toma cons

ciência de seu caráter internacional e, se 
não anticapitalista, pelo menos contrário 
ao neoliberalismo. No mínimo, quer en
cerrar de vez o ciclo aberto nos anos 1970, 
que, mesmo ferido de morte pela crise de 
2008, ainda luta para sacrificar milhões 
ao prolongamento de sua existência. 

Não é a primeira manifestação mun
dial. Em 15 de fevereiro de 2003, os pro
testos contra a iminente invasão do Iraque 
pelos EUA tiveram escala ainda maior: 
mais de 10 milhões em todo o planeta, 3 
milhões só em Roma, no maior protes
to pacifista da história. Mas o que vemos 
hoje é mais interessante por visar não um 
abuso, mas o que tem sido visto como o 
funcionamento normal do capitalismo, se 
não como o único mundo possível. 

Um dos principais protestos foi nova
mente o de Roma, onde de 100 mil a 300 
mil, conforme diferentes fontes, saíram 
às ruas. Também foi o único com (uns 
poucos) manifestantes violentos. A gran
de parte da mídia, que é controlada pelas 
empresas de Silvio Berlusconi, minimi
zou a grande mobilização pacífica e suas 
críticas ao governo e ao sistema financei
ro. Quase só teve olhos e câmeras para os 
500 a mil mascarados, supostos extre
mistas dos grupos anarquistas conheci
dos como Black Bloc - há suspeitas de pro
vocadores policiais entre eles -, que de
predaram vitrines de bancos e incendia
ram carros e um prédio do governo com 
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fogos de artifício e coquetéis Molotov. 
Após o confronto, que deixou 13 presos 

e 135 feridos, muitos deles graves, o minis
tro do Interior, Roberto Maroni, da Liga 
Norte, propôs ressuscitar leis repressivas 
dos "anos de chumbo" e criar novas para 
conter manifestações: prisão em "flagran
te adiado", extensão da Daspo (medida le
gal que proíbe torcedores "perigosos" de 
entrar em estádios) a manifestações polí
ticas, criminalização específica da asso
ciação para cometer violência em mani
festações, detenção de manifestantes com 
equipamentos suspeitos e mais proteção 
legal para policiais acusados de excessos. 

A proposta mais extrema de Maroni é a 
exigência de que organizadores de mani
festações depositem garantias para pagar 
eventuais danos que venham a provocar. 
Isso as inviabilizaria, para a felicidade de 
Berlusconi, seu alvo mais frequente. Esse 

"pacote" reforça as suspeitas da oposição 
de que a polícia - que alega não ter deti
do militantes mascarados e, obviamente, 
agressivos para não ser acusada de abusos 
- permitiu a violência para desacreditar os 
protestos e criar pretextos para medidas 
de exceção. É tentador imaginar Berlus
coni como uma imitação piorada do Ne
ro de Suetônio, a tocar a cítara enquanto 
incendeia Roma para depois culpar bodes 
expiatórios - salvo que o talento do qual o 
atual César mais se gaba não é o musical. 

Maior ainda foi a participação nos 
protestos da Espanha: mais de 1 milhão, 
dos quais 500 mil em Madri, 350 mil em 
Barcelona, 100 mil em Valência e outro 
tanto em Saragoça. Embora esses pro
testos continuem o movimento dos "in
dignados" contra a "austeridade" do go
verno de José Luis Zapatero, as faixas e 
palavras de ordem sinalizam a tomada 
de consciência do caráter mundial - não 

nacional, nem mesmo europeu - de seus 
problemas e eventuais soluções. Foi exi
bido, por exemplo, o slogan "Nós somos 
os 99%", importado de Nova York, jun
tamente com o "Unidos pela Mudança 
Global", lema do 15 de outubro. 

Portugal, com até 100 mil manifes
tantes em Lisboa e 20 mil no Porto, foi o 
terceiro maior foco de protestos, apesar 
do pequeno tamanho do país e da eleição 
recente de um governo conservador. A 
crise o golpeia com força - espera-se ofi
cialmente 13,4% de desemprego em 2012 
e 5% de queda do PIB em dois anos - e 
os cortes de gastos têm sido drásticos, in
cluindo a eliminação do 13° e 14° salários 
pagos a servidores públicos, aposenta
dos e pensionistas. 

Os EUA, apesar da presença crescente 
do #Occupywallstreet ou #OWS na mí
dia, obteve um modesto quarto lugar, com 
50 mil a 70 mil mobilizados, 70% dos quais 

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
.



em Nova York, com manifestações de mé
dia importância (mais de mil) em Los An
geles, Denver, Washington, Miami, Las 
Vegas e Boston. Foi, porém, a segunda em 
violência, neste caso de exclusiva respon
sabilidade das polícias. Houve pelo menos 
480 prisões, na maior parte por acusações 
como a de "bloquear a calçada" e "dormir 
em lugar público". Em Nova York, 24 fo
ram presos ao entrar em grupo em uma 
agência do Citibank para sacar seus depó
sitos - e o banco fechou as portas para im
pedir que saíssem. Mas a mobilização fí
sica talvez seja menos importante que a 
conquista da atenção do público pelas mí
dias e redes sociais. Não é para menos: as 
dívidas hipotecárias somam 2,5 trilhões 
de dólares, mais que a dívida soberana da 
Itália, e as do crédito estudantil 800 bi
lhões, tanto quanto as da Espanha. 

Protesto de dimensão semelhante -
e também o único de importância fo
ra da América do Norte e Europa - foi o 
do Chile, onde estudantes, professores, 
funcionários e indígenas mobilizados há 
meses contra o governo conservador de 
Sebastian Piñera ligaram-se simbolica
mente ao movimento mundial, mesmo 
se neste caso a crise econômica não se
ja um fator importante. 

Tiveram protestos de médias dimen
sões a Alemanha (quase 10 mil em Berlim 
e outro tanto em outras cidades), Reino 
Unido (até 5 mil em Londres), Bélgica, Ho
landa, Canadá, Croácia, Eslovênia, Gré
cia, Dinamarca, Israel, França, Austrália e 
Nova Zelândia. O mais presente na mídia 
foi o britânico, que iniciou a ocupação con
tinuada do centro financeiro à imitação de 
Nova York (em tese da Bolsa de Londres, 
#OccupyLSX, mas o acampamento é per
to da Catedral de St. Paul) e teve a presen
ça de Julian Assange, que bradou: "Vocês 
todos são indivíduos!", à imitação do herói 
de A Vida de Brian, do Monty Python. 

Nos outros 64 países, incluindo Aus
trália, Egito, Africa do Sul e vários países 
do Extremo Oriente, Sudeste Asiático, Eu
ropa Oriental, Europa do Norte e América 
Latina, as manifestações foram modestas. 
Destas, a maior foi a do Brasil, que juntou 
cerca de mil pessoas (segundo o site Car
ta Maior) em Porto Alegre e grupos me
nores em 41 outras cidades, com destaque 
para São Paulo, onde se formou um acam
pamento de 200 pessoas no centro, no Va
le do Anhangabaú. Segundo O Globo, o se
cretário de Relações Internacionais do 
PSOL, Pedro Fuentes, explicou que "o mo

vimento ainda é pequeno no Brasil, que 
passa por um bom momento econômico, 
mas deve crescer nos próximos anos". Na 
falta de uma crise para lhes dar o confron
to dos 99% com o 1% como foco, esses ma
nifestantes juntam reivindicações que, se
gundo reportagem da revista Caros Ami
gos, em São Paulo, incluem legalização do 
aborto, 10% do PIB para a educação públi
ca, luta contra Belo Monte, SUS de quali
dade e "fora Ricardo Teixeira". 

Nos dois lados do Atlântico Norte, os 
cortes drásticos de gastos sociais e o de
semprego em massa fazem da crítica ao ne-
oliberalismo e à oligarquia financeira não 
uma lista de reivindicações ou uma aspira
ção à utopia, mas uma necessidade urgen
te, com a qual concordam não apenas artis
tas e intelectuais progressistas, mas tam
bém alguns políticos da corrente princi
pal, ou pelo menos de sua margem esquer
da. E à direita, o desprezo e a indiferença 
deram lugar à preocupação e ao esforço 
por buscar bodes expiatórios. A conserva
dora National Review acusa o movimento 
de "antissemita" porque a revista Adbus-
ters, a primeira a propô-lo nos EUA, pu
blicou em 2004 um artigo sobre a influên
cia do lobby sionista no governo Bush e 
na Guerra no Iraque. Já a agência Reuters 
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acusou o financista George Soros - por si
nal judeu - de estar por trás dos protestos, 
devido a uma doação à ONG progressista 
Tides Center, que, por sua vez, fez uma do
ação menor à mesma Adbusters. 

Apesar da falta de lideranças e reivin
dicações precisas, essas vozes incomo
dam. Falam não em nome de ideais radi
cais, mas de noções de justiça, represen
tação e democracia, nas quais os governos 
ocidentais teoricamente se fundam, mas 
estão abandonando na prática: "Vocês não 
nos representam!" É o exato inverso dos 
movimentos de 1989 na Europa Oriental, 
quando os partidos no poder foram inicial
mente questionados não por serem comu
nistas, mas por se afastarem dos próprios 
ideais. Pode parecer uma perspectiva limi
tada, mas é explosiva: o poder só pode res
ponder com um novo Estado social ou um 
novo fascismo. A segunda hipótese conti
nua, é claro, em aberto: as direitas populis
tas, do Tea Party ao neofascismo, são for
tes nos mesmos países que tiveram mani
festações importantes em 15 de outubro. 

Quando isso começou? Os EUA - e tam
bém o site Roarmag.org, do holandês Jérô-
me Roos, um dos principais articulado-
res do dia de protesto mundial - tendem 
a ver esses protestos como extensão do 

#Occupywallstreet, mas claramente são 
mais que isso. As maiores passeatas não fo
ram vistas em Nova York, mas em Madri, 
Roma e Lisboa, centros da crise europeia 
dos PIIGS e de mobilizações que já se or
ganizam há meses. Mas dizer que a origem 
do protesto foi a Espanha, como disseram 
alguns comentaristas, não é bem verdade. 

Não é 0 caso de citar a Primavera Ára
be. Embora também tenha desigualda
de e mal-estar econômico como panos de 
fundo e seus lemas e símbolos tenham si
do lembrados nas manifestações ociden
tais, visa - até agora, pelo menos - líde
res e sistemas políticos autoritários lo
cais e não o sistema financeiro mundial. 
A espoleta a deflagrar a presente explo
são mundial de indignação popular com 
a hegemonia do capital financeiro foi a 
Grécia, a partir do 1o de maio de 2010. 
Desde o começo, as faixas e palavras de 
ordem de grupos marxistas e anarquis
tas de Atenas são mais claras que os im
precisos protestos contra o sistema e os 
partidos em Madri ou Barcelona. A men
sagem não é dirigida só aos compatriotas, 
mas no mínimo aos "povos da Europa" e 
o alvo é o sistema financeiro mundial, 
dos quais a troika União Europeia, Banco 

Central Europeu e FMI age como princi
pal representante nesse continente. 

Podem ser citados ainda dois precur
sores, dos quais os atuais movimentos 
não são uma continuação direta, mas t i 
ram alguma inspiração. O primeiro é a 
Argentina de 2001 e 2002, quando duas 
semanas de protestos derrubaram dois 
presidentes e uma década de neolibera-
lismo e de uma conversibilidade supos
tamente sagrada e irreversível. Os so
nhos anarquistas dos piqueteiros mais 
radicais não foram realizados, mas o 
país visivelmente mudou de rumo. 

O segundo, mais próximo no tempo e 
nas causas, é a Islândia de 2008 e 2009. Na 
chamada "revolução das panelas", inspi
rada pelos cacerolazos, protestos de massa 
(pelos padrões de um país de 300 mil ha
bitantes), deflagrados pelos efeitos catas
tróficos da primeira rodada da crise sobre 
o desregulamentado sistema bancário do 
país, derrubaram um governo de fãs de 
Mises e Hayek para eleger uma coalizão 
de centro-esquerda e mantê-la sob cons
tante vigilância popular. Sucessivas pro
postas de pagar a dívida externa deixada 
pelos bancos falidos foram derrotadas em 
plebiscitos. Uma nova Constituição está 
sendo redigida na internet, aberta a pro
postas e contribuições dos cidadãos e de
ve ser submetida a referendo em 2012. 

Nesses dois casos, os movimentos fo
ram nacionais, mas dirigidos mais con
tra uma política econômica neoliberal 
do que contra um governante específi
co e teve resultados, até agora, positivos. 
O Que se vayan todos! argentino não foi 
cumprido à risca, mas o governo de cen
tro-esquerda que emergiu desse caos 
conseguiu administrar a moratória, aten
der a parte das reivindicações, promover 
o crescimento econômico e, apesar da in
flação e de problemas de abastecimento, 
continua popular após quase uma déca
da. A Islândia teve uma recuperação ra
zoável, enquanto outros países europeus 
continuam a se atolar cada vez mais nas 
consequências da crise de 2008. 

Talvez tão importante quanto a re
cuperação de certa medida de prosperi
dade e justiça social tenha sido a sensa
ção desses povos de recobrar o controle 
de seu destino e impor a vontade políti
ca da democracia a interesses da oligar
quia financeira disfarçados em supostas 
leis inexoráveis do mercado. Mas como 
essa experiência se aplicaria ao conjun
to dos países desenvolvidos, inclusive os 
principais poios do capitalismo? 
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http://Roarmag.org
Text Box
Fonte: Carta Capital , São Paulo, ano 17, n. 669, p. 52-55, 26 out. 2011. 




