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A revista SOCIALISMO E LIBERDADE tem de-
sempenhado um papel fundamental no apro-
fundamento dos debates políticos entre os filia-
dos do PSOL e entre entrevistas dos movimentos 
sociais. Com análises, formulações políticas e 
inspirações artísticas, chegamos a mais uma 
edição de número 32. A capa já diz muito, pois 
a necropolítica que nos é imposta já nos era for-
çada nos ajustes fiscais e se ampliaram com a 
política de morte, compulsória para a maioria, 
e que foi ampliada quando iniciou a pandemia.

Os “donos do poder” conduzem, por meio 
da força, da ideologia das mentiras e falsi-
dades, das imposições desavergonhadas, a 
falsa defesa da democracia. É imposto, para a 
maioria das pessoas, uma ditadura por meio 
das leis de exceção que segrega a sociedade 
em alguns privilegiados em detrimento da 
maioria de explorados.

Se não bastasse o descalabro político que nos é 
imposto, ainda somos empurrados para uma na-
tureza destruída em nome do lucro. Porém, não 
devemos desistir de preservá-la, haja vista que 
se ela for destruída, inclusive nós, seres huma-
nos, que somos parte desse grande universo na-
tural, cairemos em extinção, pois várias formas 
de vírus surgirão com a falta da própria natureza 
para controlá-los. 

A relação destrutiva com o ambiente, afeta o 
sistema por inteiro e a chamada “crise ecológi-
ca” é, na verdade, mais uma face da crise estru-
tural do capitalismo. E persistindo essa lógica 
de crescimento infinito da destruição, em um 
planeta finito, rumaremos ao colapso. A inten-
sa destruição da terra por meio da exploração 
de seus elementos é percebida pelos extremos 
climáticos, pandemias e o processo de morte co-
letiva, consequências do capitalismo que mas-
sacra a maioria de pessoas. 

Neste contexto, não podemos escorregar nas 
ilusões das eleições. Há o desafio de apresentar 
um projeto político de transformação social e 
de construção afirmativa de uma nação sus-
tentada para a vida com dignidade. A trans-
formação social, por meio de lutas cotidianas 
contra a opressão, a exploração, os rompantes 
fascistas, demanda construir um projeto de 
bem viver, e nossas contribuições, com repertó-
rios históricos e políticos, como apresentamos 

na revista é um importante passo à frente.
Quando Ivan Valente, em entrevista afirma 

que o PSOL se tornou grande, mesmo sendo 
pequeno, demonstra que em cada pensamen-
to, ação, sentimento de um partido compro-
metido com as pessoas que vivem da venda 
da força de trabalho, mercadoria única dispo-
nível, pode fazer avançar o lugar no ambiente 
de sujeitos em favor da dignidade humana. 
Assim, o PSOL apresenta-se como estratégico 
na grande onda para a ampliação da vida.

Em sintonia sentimos para além do Brasil. 
Apresentar a América Latina, por meio do texto 
de Ana Carvalhaes e Israel Dutra, é uma abor-
dagem que demonstra as veias abertas, mas 
não necrosadas, porque não a deixamos mor-
rer. Avançamos mostrando em cada letra, de-
senho e abordagem um laço de solidariedade e 
compromisso com a liberdade. Assim como tra-
tar da Nova Política Econômica, que continua 
nova, pois, nem nesse patamar sequer experi-
mentamos, somos assertivos ao desembaralhar 
as asfixias que foram impostas na tragédia hu-
manitária e sanitária que sofreram as pessoas 
de Manaus. 

Há colaborações neste número que contri-
buem para ampliar nossa capacidade de ação 
e acumular forças para superar o capitalismo. 
No caso do Brasil, não há dúvidas que acabar 
com o atual governo federal é passo funda-
mental para superar a jornada de enfrenta-
mento do sistema que predomina no mundo. 
Nosso país vive uma enxurrada de destruições, 
fabricação de medos e imposições de mortes. 
Superar essa situação é sim um abraço inter-
nacional para a destruição do capitalismo e 
construção de uma sociedade socialista e com 
liberdade. Assim, não haverá mais décadas 
perdidas e vamos viver, como sujeitos que con-
quistam, mais e melhor. E há muito estímulo 
em nossa revista que é uma grande fonte de 
colaboração para superar a exploração, o con-
trole e das opressões e, unificadamente, cons-
truir SOLICALISMO E LIBERDADE.

Francisvaldo Mendes de Souza 
Diretor-presidente da Fundação  
Lauro Campos e Marielle Franco
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A palavra “crise” é tão repetida que tende a se tornar banal. Ela funciona 
como sinônimo de retrocesso e desconstrução sistemáticos ou recorrentes. 

Há uma particularidade no Brasil atual. Tudo indica que rumamos para 
mudanças de qualidade diferente, de acúmulo explosivo de conflitos e 
de indeterminação. Seria um tempo que os gregos - em contraposição 
a chronos - chamavam de kairós. Ou seja, um tempo qualitativo, das 

oportunidades, no qual se pode tragar rapidamente o que foi pacientemente 
construído. Mas ele também abre oportunidades de novos começos

ILUSTRAÇÃO: ANDER GOM
ES

Qual é o lugar do PSOL 
na crise nacional?
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José Correa Leite

Estamos em meio à mais grave crise da 
história do Brasil. É possível que termi-
nemos 2021 com 800 mil ou mesmo um 
milhão de mortos pela Covid-19. As esta-
tísticas demográficas já registravam, em 
maio, não apenas os 400 mil mortos ofi-
ciais, porém 600 mil mortos a mais do que 
se esperaria sem a pandemia. A miséria 
cresce de maneira galopante e a fome res-
surge no país. A expectativa de vida média 
da população já regrediu em dois anos. A 
floresta Amazônica está no limiar de um 
colapso que pode impactar toda a huma-
nidade. Jair Bolsonaro, um extremado ex-
poente da direita neofascista, promove a 
destruição da vida como política.

O quadro de decadência e crise do Brasil 
já vem de longe, assim como o mal-estar 
que ele gera, que permitiu a eleição do 
atual presidente. Seu marco é global: a ci-
vilização capitalista, financeirizada, pro-
duz bens supérfluos e deixa de produzir 
os essenciais, comprometendo os proces-
sos de reprodução social. Essa civilização 
agrava as desigualdades sociais - de clas-
se, gênero, raça -, regionais e internacio-
nais; aprofunda por toda parte o autorita-
rismo político; e continua a nos conduzir 
para uma hecatombe climática, com uma 
sexta extinção em massa da vida no pla-
neta. Não parece haver dúvidas que vive-
mos, nos dias que correm, deslocamentos 
tectônicos, mudanças de alcance secular, 
só análogos aos que ocorreram nas gran-
des guerras da primeira metade do século 
XX. O caso do Brasil é, de qualquer forma, 
extremo e a luta para derrotar Bolsonaro 
organiza, hoje, a disputa política no país. 

Crise é um termo tão repetido que pare-
ce se tornar banal, sinônimo de retrocesso 
e desconstrução sistemáticos ou recorren-
tes. Mas tudo indica que estamos sendo 
conduzidos, ao menos em nosso país, a 
um tempo de qualidade diferente, de acú-
mulo explosivo de conflitos, indetermina-
ção e escolhas, um tempo que os gregos 
- em contraposição a chronos - chamavam 
de kairós. Um tempo que, se pode tragar 
com rapidez o que foi pacientemente 
construído, também abre oportunidades 
de novos recomeços.

A pergunta da qual não podemos es-
capar é: o que é e será do PSOL em meio 
a tudo isso? Criado há 15 anos como fer-
ramenta de resistência, mas também com 

grandes ambições estratégicas, ele pare-
ce, hoje, deixar-se levar pelas ondas de 
uma grande tempestade. Tocar uma polí-
tica rotineira, mesmo com as justificativas 
mais sensatas, é, numa situação muito 
extraordinária, uma insensatez.

Decadência, crise 
nacional e mal-estar

Grande parte das esquerdas críticas no 
Brasil compartilham de um diagnóstico: 
Bolsonaro e o bolsonarismo expressam 
determinações mais profundas dos pro-
cessos em curso, nacionais e internacio-
nais. O ex-capitão chegou ao Palácio do 
Planalto como catalisador de uma vasta 
coalizão de interesses, prometendo uma 
rota de fuga ultraliberal para uma crise 
nacional. Fez isso como parte de um pro-
jeto global - uma resposta nacionalista de 
setores burgueses de muitas partes à nova 
era de estagnação da acumulação produ-
tiva e reorganização geopolítica do mer-
cado mundial, cujo centro de gravidade se 
deslocou, depois de 2008, para o Pacífico. 
Essa crítica “antissistema” da extrema 
direita ao globalismo cosmopolita neoli-
beral esteve, desde o início, animada por 
Trump, prosperou na sua esteira depois de 
2016 e, agora, enfraquece-se com a der-
rota frente a Biden. Foi a incapacidade de 
responder à pandemia que rapidamente 
golpeou a popularidade de Trump e acen-
tuou as fragilidades e contradições do pro-
jeto e do bloco que o sustentava. 

Todavia, o Brasil, à diferença dos EUA, 
vive uma crise muito mais profunda e agu-
da, que se tornou patente para todos, pelo 
menos, desde 2013. Então, a percepção do 
longo processo de decadência de suas es-
truturas produtivas, desarticulação da ca-
pacidade de ação do Estado, escalada da 
precariedade e insegurança sociais, falta 
de sentido para a participação em projetos 
coletivos e crise ambiental, manifestou-se 
como mal-estar de amplos setores frente à 
ausência de perspectivas e projetos de to-
das as forças políticas em cena. 

O marco constitutivo dessa crise nacional 
é extenso. O Brasil foi capaz de transfor-
mar-se, na segunda metade do século XX, 
em um país urbano-industrial, com a pro-
dução manufatureira (excluindo minera-
ção e construção civil) atingindo, em 1985, 
21,6% do PIB. A indústria brasileira era en-
tão uma das mais modernas do mundo.

Quinto país com maior território e po-
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pulação do mundo, o Brasil parecia estar 
destinado a se transformar em um grande 
pólo capitalista e reestruturou suas es-
querdas a partir das lutas da classe operá-
ria fordista. Mas o país avançou na globa-
lização neoliberal, depois de 1990, com a 
abertura da economia por Fernando Collor 
de Mello, mantendo uma forte dominação 
oligárquica. Desprovidas de um projeto 
nacional, essas camadas priorizaram suas 
raízes fundiárias, extrativistas, predado-
ras, primário-exportadoras e autoritárias, 
representadas pelo Centrão e defendidas 
em políticas executadas tanto pelos go-
vernos do PSDB quanto do PT.

Dessa maneira, a inserção do país na 
ponta da divisão internacional do traba-
lho refluiu e a economia se reprimarizou: 
em 2004 a participação da indústria era de 
17,9% do PIB; e em 2015 havia caído para 
apenas 9% - um ônus colossal da aposta 
dos governos petistas no boom das com-
modities. O Brasil passou de sétima para 
a 12ª economia do mundo e voltou a ser 
um país agroexportador, com poucas ilhas 
de excelência industrial e tecnológica. 
Dos anos 1990 em diante, o país entregou 
passivamente os setores digital e farma-
cêutico - para mencionar só dois - para as 
corporações norte-americanas, em um 
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momento em que todas as “potências in-
termediárias” procuravam dominar essas 
tecnologias. O agronegócio, a mineração e 
a extração petroleira se tornaram bem mais 
capital-intensivos, mas em uma sociedade 
que 85% da população é urbana e o setor 
de serviços somente se sofistica associado 
à inovação tecno-científica. Em paralelo e 
em decorrência dessa decadência, a estru-
tura social voltou a se simplificar e os ho-
rizontes de mobilidade social se fecharam.

Essas mudanças regressivas não são so-
mente reflexo da reorganização global do 
capitalismo ou da dominação imperialista 
(embora também o sejam), mas resultado 

de escolhas feitas pelos atores políticos. 
Elas advieram internamente, de um lado, 
do “presidencialismo de coalizão”, consa-
grado com a Constituição de 1988 e uma 
nova “política de governadores”. 

De outro lado, da política econômica 
neoliberal, mantida intacta nos oito anos 
de governo do PSDB sob FHC e nos quase 
14 anos de governos do PT, sob Lula e Dil-
ma: a manutenção do tripé macroeconômi-
co neoliberal de taxa de câmbio flutuante, 
metas de inflação e austeridade fiscal. 

Celso Furtado falava, em 1992, da cons-
trução interrompida do Brasil. Isso não era 
uma fórmula retórica, mas um diagnósti-
co arguto do que se passava; essa constru-
ção jamais foi retomada, porque isso exi-
giria uma política “re-industrializante”. 
E todos esses governos compartilharam 
também do extrativismo e da predação 
do meio ambiente, que derivam do lugar 
do país na nova divisão internacional do 
trabalho - que hoje coloca o Brasil no epi-
centro da crise climática.

O resultado da transformação da po-
pulação brasileira em consumidora sem 
cidadania ativa foi a neoliberalização da 
sociedade como um todo, a “destruição 
das estruturas coletivas capazes de barrar 
a lógica do mercado puro” (a definição de 
Bourdieu do neoliberalismo). 

Evidentemente, os governos Temer e 
Bolsonaro levaram as tendências regres-
sivas a um ponto suicidário - o que não 
é desprezível - mas elas já vinham sendo 
ativamente construídas por FHC, Lula e 
Dilma com a “inserção pelo consumo”. O 
mal-estar incontido, crescendo há duas 
décadas, manifestou-se em 2013, sob Dil-
ma, quando ficou evidente que o Brasil 
estava “perdendo o bonde da história”. O 
Brasil aparece para o povo como um país 
sem futuro nas correntes da História que 
vem se impondo no século XXI.

Essa regressão e falta de perspectiva 
criada pelas políticas neoliberais atin-
gem todo o tecido social. A precarização 
da vida nas últimas décadas não está li-
gada apenas às heranças do passado (do 
escravismo, do autoritarismo…), nem 
somente às idas e vindas da formalização 
das relações trabalhistas - que avançou 
sob os governos do PT, para depois retro-
ceder. Elas se vinculam principalmente à 
natureza das atividades exercidas após o 
esgotamento da industrialização fordista, 
quando a geração de empregos urbanos 
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passou a se dar em um crescente, amorfo 
e pauperizado setor terciário. 

Foi a mercantilização generalizada  da 
vida que resultou numa sociedade em de-
sagregação, de indivíduos desamparados, 
“empreendedores” jogados no mercado 
sem freios, que se tornou neopentecostal 
(na sequência da destruição da Teologia 
da Libertação por João Paulo II), acolheu 
Bolsonaro e elogia o darwinismo social, 
porque ele expressa suas condições de 
vida. Bolsonaro, como outros dirigentes 
neofascistas, não discute políticas sociais, 
defende - contra o liberalismo cosmopoli-
ta - uma concepção de mundo orgânica a 
essa nova realidade do capitalismo ultrali-
beral. Nenhuma outra esteve à altura de se 
contrapor a ela!

A economia brasileira percorreu, nos 
últimos trinta anos, um caminho inverso 
ao que tinha seguido entre 1930 a 1990, e 
também ao de muitos países do Leste Asiá-
tico. A tessitura da sociedade brasileira é, 
hoje, quase irreconhecível em comparação 
a dos anos 1980, que formou a última gran-
de geração política da esquerda no país 
- esta que não conseguiu apresentar uma 
saída do Brasil do neoliberalismo e termi-
nou criando as condições nas quais viceja 
uma extrema direita reciclada. Essa é a 
raíz, para qualquer análise estrutural e ma-
terialista, do profundo mal-estar que aco-
mete todas as classes populares no Brasil, 
que as colocam contra o que, de conjunto, 
percebem como sendo o “sistema” e a polí-
tica nele institucionalizada. É para essa cri-
se que a esquerda ainda precisa apresentar, 
ao menos, um horizonte de saída.

Bolsonaro aprofunda a 
crise de perspectivas

O governo Bolsonaro, prometendo uma 
saída para a crise nacional, a agudizou, 
acelerando o desmanche e o isolamento 
do país. A combinação de ultraliberalismo 
com neofascismo não atingiu apenas as 
camadas populares, mas contribuiu tam-
bém para deteriorar o ambiente de negó-
cios para o grande capital nas condições 
do capitalismo global. O que viceja, sob 
seu império, é uma lumpen-burguesia 
incapaz de estabelecer sua hegemonia no 
seio da classe dominante, mas cujos diri-
gentes ambicionam acaudilhar uma mo-
bilização permanente da revolta popular.

Na coalizão instalada no Planalto em 
janeiro de 2019, todo mundo vigiava todo 

mundo. Com a saída de Sérgio Moro do go-
verno, em abril de 2020, foi Rodrigo Maia 
que passou, desde a presidência da Câma-
ra, a cumprir o papel de limitar os danos 
que o presidente e seu círculo promoviam 
aos negócios da grande burguesia globa-
lizada. Porém, buscando se livrar da tute-

la de Maia, Bolsonaro se aliou e teve que 
entregar grande parte do seu governo ao 
Centrão - vitorioso nas eleições deste ano 
para as presidências da Câmara dos Depu-
tados e do Senado Federal. 

Um mês depois, em março de 2021, o 
ex-presidente Lula teve as condenações 
contra ele retiradas pelo ministro Edson 
Fachin, até então um dos ativos defen-
sores da lawfare encabeçada por Moro. 
A volta de Lula à cena foi uma admissão 
de derrota do centro neoliberal, de sua 
incapacidade de lidar sozinho com a ex-
trema direita.

A habilitação dos direitos políticos do 
ex-presidente pelo STF - o mesmo que 
chancelou sua condenação em 2018 - re-
definiu o quadro político, que vem se tor-
nando crítico para a grande burguesia. 
Essa iniciativa busca canalizar as energias 
da oposição a Bolsonaro para o processo 
eleitoral de 2022. O que move o andar de 
cima não é uma identidade com Lula, mas 
uma tentativa de constranger Bolsona-
ro, embaralhar o jogo e tentar cavar um 
espaço que viabilize uma candidatura da 
direita tradicional. É uma iniciativa para 
organizar o jogo político, focando também 
as aspirações populares para a institucio-
nalidade eleitoral. 

A disputa de 2022
Agora, toda a política institucional está 

se posicionando para a disputa eleitoral 
de 2022, trabalhando para “sangrar Bol-
sonaro”. Os cálculos pragmáticos come-
çam a imperar entre as lideranças que se 
consideram com densidade eleitoral. Na 
esquerda, tudo parece girar ao redor da 
candidatura presidencial de Lula, que 
emerge fortalecida do reconhecimento 
da parcialidade de sua condenação. Mas a 
instabilidade vai se agudizar e não arrefe-
cer, como já percebemos com a dinâmica 
da CPI no Senado sobre a Covid e o agra-
vamento da pandemia. A própria presença 
de Bolsonaro na presidência é, depois da 
tentativa de golpe de Trump nos EUA, um 
convite à aventura. Dar o processo institu-
cional por garantido é uma temeridade.

A pergunta-chave para decifrar o atual 
emaranhado político é: o Brasil poderá 
continuar mais 18 meses nesta situação? 
Em todo o continente, com os mesmos 
problemas da pandemia que o Brasil, a 
resposta está sendo a impaciência das 
massas que saem às ruas.
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Seja no dimensionamento da crise e na 
luta social, seja na luta contra Bolsonaro, 
seja na articulação institucional, o tema 
da pandemia é chave, condicionando os 
demais. E ela tem uma urgência e um im-
pacto definidor, análogo ao de uma guerra 
civil de grandes dimensões pelo número 
de mortos.

Sem desprezar para nada a importân-
cia da luta pelas vacinas, essenciais para 
combater de forma duradoura a Covid-19, 
a realidade que vemos pelo mundo é que 
ainda não há no horizonte soluções dura-
douras para as atuais crises sanitárias. Elas 
parecem cada vez mais complexas, com 
variantes do vírus e escassez de imunizan-
tes, divisões sociais deletérias e desespero 
dos pequenos negócios, nacionalismo de 
vacinas e luta pela suspensão de paten-
tes, disputas geopolíticas e sinais de uma 
agressiva transição produtiva conduzida 
por Washington. Além disso, somam-se os 
problemas da novidade da doença: temos 
indicações que uma parcela daqueles que 
contraem a enfermidade ficam com seque-
las significativas. A doença atinge cada vez 
mais jovens e reinfecções são possíveis. O 
caso do Chile mostra que a vacina reduz o 
número de mortos, mas é bem menos efi-
caz para barrar a transmissão do vírus.

As esquerdas precisam romper com o 
senso comum (que a mídia e os governan-
tes inoculam) de que a imunização seria o 
bastante para conter a pandemia e “voltar 

à normalidade”. O Brasil não é uma ilha 
(como a Inglaterra ou a Austrália), ou uma 
sociedade de vigilância total (como Israel 
ou a China). 

A pandemia é, em nosso país, radical-
mente agravada pelo apartheid social e pe-
las desigualdades amplificadas por quaren-
ta anos de neoliberalismo. Ela estabelece 
uma sinergia perversa com a crise econô-
mica e social e com uma política deliberada 
de genocídio.

Não há como o país conter as ondas de 
contágio que se sucederão no abre e fecha 

dos negócios e a sequela de mortos. Neces-
sitaríamos uma combinação de vacinas com 
políticas nacionalmente articuladas de dis-
tanciamento social - que se revela impossí-
vel sob o governo Bolsonaro. A probabilida-
de de que a pandemia se encerre no Brasil 
em 2021 é zero. Quantos mortos teremos 
em outubro de 2022 se Bolsonaro seguir no 
palácio do Planalto? Quantos milhões car-
regarão as cicatrizes da enfermidade pelo 
resto de suas vidas? Por isso, também, a 
tática de deixar Bolsonaro “sangrar” até as 
eleições de 2022 é um equívoco profundo.

Sem desprezar a importância da luta pelas vacinas, essenciais 
para combater de forma duradoura a Covid-19, a realidade 
que vemos pelo mundo é que ainda não há no horizonte 

soluções duradouras para as atuais crises sanitárias

A pandemia 
produz um 
trauma 
inédito 
em nossa 
história

A doença é radicalmente agravada 
em nosso país pelo apartheid social 
e pelas desigualdades amplificadas 

por quarenta anos de neoliberalismo. 
Ela estabelece uma sinergia perversa 

com a crise econômica e social e 
com uma política deliberada de 

genocídio. Quantos mortos teremos 
em outubro de 2022 se Bolsonaro 

seguir no palácio do Planalto?
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O PSOL surgiu para acolher as esquerdas 
socialistas que se rebelavam contra o en-
quadramento do governo Lula pela ordem 
neoliberal. Foi um pequeno, mas importan-
te espaço de resistência das ideias e práti-
cas socialistas quando grande parte das es-
querdas se deslocavam para um pragmático 
reformismo social-liberal. Isso não se pas-
sou somente com o PT e o campo democrá-
tico e popular no Brasil, mas com o progres-
sismo latino-americano, embora a corrente 
bolivariana desdobrasse mais contradições 
com a ordem geopolítica vigente. 

O PSOL foi, com o Bloco de Esquerda em 

Portugal, uma referência de partido so-
cialista amplo e pluralista, capaz de fazer 
convergir o essencial do que a imprensa 
costuma chamar de extrema esquerda 
para processos sinérgicos de construção 
comum. E foi capaz, como o Bloco e dife-
rente de outras experiências (como o Syri-
za na Grécia e o Podemos na Espanha), de 
resistir à tentação de projetos reformistas 
de governo. Pelo menos até agora.

O lugar do PSOL - como o partido das es-
querdas rebeldes na cena brasileira - ficou 
mais nítido no contexto global de suble-
vações populares contra as políticas de 

austeridade depois de 2011 e a expressão 
aqui nas mobilizações de 2013. O partido 
ganhou mais sintonia com as manifesta-
ções da juventude feminista, antirracista 
e anti-homofóbica. O PSOL também soube 
se mover na conjuntura do golpe institu-
cional de 2016, compreendendo a ameaça 
que se assomava para a democracia no 
país, por vezes com mais coerência que o 
próprio PT, defenestrado do governo. 

O partido foi, assim, capaz de acolher 
deslocamentos políticos de outros parti-
dos e, em 2018, sob o impacto do assas-
sinato de Marielle Franco, dar um salto 

Em 2022 o Brasil completará 200 anos de existência como 
Estado formalmente independente, com a construção da nação 

soberana ainda por ser empreendida. O lugar do PSOL na política 
brasileira será definido pelo que ele tiver a dizer sobre isso, pela 

capacidade de intervir no tempo crítico que nos toca viver

O partido, um projeto rebelde 
e suas fragilidades
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