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Populismo, o “novo normal” do século XXI
tra as elites, percebidas como afastadas da
vida da população. É uma revolta antielitis-
ta, antiglobalização, antes de ser uma revol-
ta da direita”, afirma o historiador.

Para a deputada Ana Gomes, esses são
fatores que o establishment político preci-
sa examinar atentamente. “Nem todos os
que apoiam Trump são estúpidos, reacio-
nários e racistas. Há pessoas que estão zan-
gadas com a globalização por causa da in-
capacidade de regular o comércio interna-
cional” , afirma a deputada.

Em seu discurso de vitória, Trump decla-
rou que havia comandado um movimento,
não uma campanha, e que esse movimento
estava apenas começando. Para Xavier Ca-
sals, ainda é uma incógnita se o presidente
eleito governará apoiado em um movimen-
to popular. “Os líderes populistas nunca
querem se apresentar como representantes
de partidos, mas, sim, de movimentos cida-
dãos, de outsiders que querem acabar com
o sistema. No momento, qualquer prognós-
tico seria especulação”, diz Casals. �
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mesa temas dos quais os políticos dos gran-
des partidos não se atreviam a tratar, pro-
pondo soluções demagógicas”, diz Casals.

A eurodeputada portuguesa Ana Gomes,
do PS (Partido Socialista), considera a elei-
ção de Trump um “retrocesso civilizatório”
não só para os EUA, mas para o mundo. Ela
diz acreditar que o momento é favorável ao
crescimento dos discursos populistas na
Europa e que os partidos tradicionais, in-
clusive os social-democratas como o PS,
que atualmente comanda o governo de
Portugal, devem assumir sua parcela de
responsabilidade.

“Há dificuldade de lidar com os aspectos
mais negativos, mais nocivos da globaliza-
ção, e com o fato de termos cada vez mais
desigualdade, mais gente excluída, como
fruto das receitas neoliberais, da austerida-
de cega. É preciso aprender a lição e rapi-
damente retirar o gás dessas forças popu-
listas”, diz Ana, integrante da Comissão de
Relações Europa-Estados Unidos do Parla-
mento Europeu.

O jornalista americano John B. Judis estu-
dou o tema para do livro “The Populist Ex-
plosion: How the Great Recession Transfor-
med American and European Politics” (A
explosão populista: como a Grande Reces-
são transformou a política europeia e ame-
ricana), lançado neste ano pela Columbia
Global Reports. Ele localiza na crise finan-
ceira de 2008 a gênese da onda de populis-
mo atual nos EUA e na Europa.

“A recessão fez aflorar preocupações com o
livre comércio, com a mudança das corpora-
ções para outros continentes, com os bancos,
fez aumentar o desconforto com a competi-
ção com imigrantes por trabalho”, diz Judis.
“Também fez crescer o incômodo com os au-
mentos de impostos para sustentar medidas
de bem-estar social, como seguro-desempre-
go e Obamacare”, completou.

Conhecida como Obamacare, a reforma da
saúde implementada no primeiro mandato
do presidente Barack Obama está na raiz do
surgimento do ultraconservador Tea Party,
germe do novo tipo de conservadorismo que
desembocou na candidatura Trump.

Paralelamente, surgiria o movimento de
esquerda Occupy Wall Street, criado em
2011 como resposta à crise financeira, cujas
ideias animaram a candidatura do senador
Bernie Sanders às primárias do Partido De-
mocrata em 2016. Segundo Casals, não se
deve fazer uma associação mecânica entre
crise econômica e ascensão do populismo.

“Há um voto contra o establishment, con-
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Marine Le Pen é forte candidata da direita na eleição francesa

A
eleição de Donald Trump como

presidente dos Estados Unidos le-
va o populismo de direita a ocu-
par um novo espaço em escala

global. A partir de agora, ele faz parte do
“novo normal”. O êxito de Trump pode im-
pulsionar candidatos xenófobos, anti-esta-
blishment, antiglobalização, na Europa e
em outros lugares do mundo, de acordo
com previsões de especialistas.

“Ao vencer, Trump dá um estímulo im-
portante para os candidatos outsiders, por-
que essas correntes passam a ser vistas co-
mo opções de governo. A campanha eleito-
ral dos Estados Unidos foi um poderoso
amplificador, um megafone para essas
ideias, que ganharam respeitabilidade”,
diz o historiador Xavier Casals, professor
da Universidade de Barcelona, especialista
em movimentos de extrema-direita.

Para o historiador, o resultado obtido
por Trump se soma à vitória do Brexit, ao
mostrar que opções que pareciam conde-
nadas ao fracasso ou ao voto de protesto
podem ter sucesso.

Nos próximos seis meses, haverá ao me-
nos três importantes eleições na Europa,
nas quais a extrema-direita terá papel de
destaque. Em dezembro, haverá repetição
do pleito presidencial na Áustria, com o
candidato do ultradireitista Partido da Li-
berdade da Áustria, Norbert Hofer, concor-
rendo com o Partido Verde.

Na primavera europeia, o Partido da Li-
berdade concorrerá às eleições legislativas
na Holanda defendendo o “Nexit ”, a saída da
Holanda (Netherlands) da União Europeia,
seguindo os passos do Reino Unido. E a Fran-
ça realizará eleições presidenciais tendo Ma-
rine Le Pen, da Frente Nacional, como forte
candidata, e o ex-presidente Nicolas Sarkozy
(do Republicanos, de centro-direita) se
aproximando de propostas extremistas.

O historiador nota que o poder de in-
fluência desses partidos extremistas vai
além de seus votos e já se estende à agenda
dos partidos tradicionais. Ele cita o fato de
Sarkozy ter ameaçado, se eleito, cassar o di-
reito de reagrupação familiar dos imigran-
tes e de a primeira-ministra britânica, The-
resa May (Partido Conservador), ter pedido
que as empresas forneçam ao governo lis-
tas de trabalhadores estrangeiros.

“As vozes mais estridente dos líderes des-
ses movimentos populistas põem sobre a
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to era. Não ajudaram as revelações do Wikileaks
sobre as transações aparentemente escusas da
Fundação Clinton, onde Bill (e Hillary) ganharam
cachês substanciais (inclusive do brasileiro Itaú)
por palestras mais voltadas para ganhar influên-
cia do que para o conteúdo do discurso dos Clin-
ton, bem como a novela da investigação intermi-
tente do Congresso e do FBI sobre o uso, por Hilla-
ry, de um servidor privado de e-mail quando era
secretária de Estado do presidente Obama.

Mas, sobretudo, ela não captou a crescente an-
gústia e estranhamento da maioria dos cidadãos.
Essa maioria incluía muitos homens brancos sin-
dicalizados da classe operária privados de direi-
tos, deslocados pela perda dos antigos empregos
bem-remunerados na indústria de transforma-
ção de todos os Estados da parte norte do
Meio-Oeste americano, que viram suas fábricas fe-
char e que perderam seus empregos para o Méxi-
co e a China nos últimos 20 anos. Essa revolta foi
refletida pela retórica anti-livre-comércio de
Trump e por seus constantes ataques ao Nafta, um
dos principais acordos comerciais do presidente
Clinton e que muitos moradores de comunidades
da região — conhecida como “cinturão da ferru-
g e m” — consideram o culpado pelo aniquilamen-
to de seus meios de vida.

Na Europa, no passado, o que ocorreu nos
EUA teria sido chamado de “a revolta dos cam-
poneses”. Hoje é revolta na urna. Mas ninguém
deve subestimar o que acaba de ocorrer. Tanto
no Reino Unido, em torno do Brexit, quanto
agora nos EUA, Trump, em seu estilo indutível e,
muitas vezes, feio, aproveitou-se da onda de re-
pulsa neopopulista ao establishment, principal-
mente o instalado nas cosmopolitas Nova York e
Washington, para conquistar vitória eleitoral,
que vai não apenas transformar a política ame-
ricana nas próximas décadas como também ins-
taurar potencialmente mudanças profundas
nas relações dos EUA com o mundo.

A vitória de Trump também fez com que o Par-
tido Republicano mantivesse o controle da Câma-
ra dos Deputados e do Senado. Conseguiu isso de-
vido à influência eleitoral de Trump. Isso vai ins-
taurar o que o presidente da Câmara dos Deputa-
dos, Paul Ryan, qualifica de um governo “republi -
c a n o”, no qual as duas casas do Congresso e a pre-
sidência são controladas pelo mesmo partido. Is-
so terá implicações importantes para a futura le-
gislação e, sobretudo, para a futura composição
da Suprema Corte, para a qual deve ser nomeado
um novo juiz para preencher a vaga deixada pela
morte de Antonine Scalia e onde novas vacâncias
ocorrerão nos próximos anos. Ou seja, o outro
grande braço da estrutura de governo dos EUA, a
Corte, também sofrerá o impacto.

O que mais Trump fará? Na frente doméstica,

prometeu pôr fim ao Obamacare, a única con-
quista legislativa de Obama, mas que é malvista
pelos republicanos. Disse que reverterá todas as
medidas provisórias de Obama que seu poder
presidencial lhe permitir. Nas relações externas,
conforme disse na campanha, vai desfazer o acor-
do nuclear com o Irã. Vai deportar, segundo diz,
todos os estrangeiros ilegais sob custódia das pri-
sões americanas por acusações criminais. Vai
construir um muro na fronteira para barrar os
mexicanos. Vai impor limitações draconianas ao
acesso de muçulmanos aos EUA. Não espanta que
o peso mexicano — que subiu e desceu ao sabor
das perspectivas de Trump apontadas pelas pes-
quisas de opinião — tenha sofrido desvalorização
com a eleição. Trump disse que rejeitará e renego-
ciará acordos comerciais para proteger os postos
de trabalho americanos e os interesses nacionais.
Uma agenda potencialmente revolucionária.

Também não espanta que a vitória eleitoral
de Trump tenha sido recebida com medo em ca-
pitais internacionais, de Berlim a Bruxelas, pas-
sando pela Cidade do México. Mas na Londres
obcecada pelo Brexit, a premiê Theresa May, um
dos poucos políticos britânicos que não critica-
ram publicamente Trump, vê oportunidades de
fechar acordo comercial melhor do que poderia
esperar do governo Obama, que disse que o Rei-
no Unido fora da UE seria “o último da fila”. Em
Moscou, a reação à imprevista vitória de Trump
foi de êxtase. Trump é visto por Vladimir Putin
(ao contrário de Hillary) como parceiro mais
técnico na melhoria das relações com a Rússia.

Mas o batismo de fogo pode ocorrer antes do
que Trump gostaria. A frota de batalha russa já
está reunida na costa da Síria. Putin, com seu alia-
do, o presidente Assad, vai sem dúvida atacar as
áreas rebeldes de Alepo antes da posse de Trump.
Putin é habilidoso em criar “fatos concretos”. Fez
isso no passado e não há motivo para crer que
não voltará a fazê-lo num período em que os EUA
estão preocupados com uma sucessão presiden-
cial inesperada e sem precedentes. Preocupações
não faltam: um presidente americano não testa-
do em um mundo muito perigoso. Uma agenda
doméstica que vai subverter parte do consenso
das últimas décadas. Trata-se de um desafio po-
tencial às elites empresariais, financeiras e do po-
der público internacionais, que, pela visão de
mundo de Trump, puxaram o tapete do traba-
lhador americano médio. O mundo não será o
mesmo sob o presidente Trump. Isso é certo. (Tra -
dução de Rachel Warszawski)
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Uma coisa é certa: nenhum dos especialistas
previu a vitória de Donald Trump. Como disse
um comentarista perplexo quando o republi-
cano ultrapassou a barreira dos 270 votos no
colégio eleitoral, garantindo sua vitória, duran-
te as primeiras horas do dia 9, eles estavam to-
dos “espetacularmente enganados”. O mesmo
ocorreu com Hillary Clinton e seus partidários,
que acreditavam, no mesmo momento em que
os resultados começavam a ser tabulados, que
ganhariam. Esse equívoco foi reincidência. Os
mesmos “especialistas” previram erradamente
o resultado do plebiscito do Reino Unido sobre
a permanência ou não na UE. Trump já havia di-
to, em campanha, que a eleição presidencial
americana seria “muito, mas muito mais que o
Brexit ”. E foi. O resultado produziu o maior
mal-estar político da história recente dos EUA.

Trump nunca ocupou cargo público nem foi
eleito em lugar nenhum. Não tem experiência
de governo. Assumirá a presidência sem obri-
gação política com ninguém. Isso aterroriza o
“establishment ” político e econômico contra o
qual lançou seus impropérios com tanta efi-
ciência durante uma campanha feia e desagre-
gadora. Chamou sua adversária sistematica-
mente de “t r a t a n t e” e seus partidários grita-
vam: “P r e n d a m - n a”. Mas um Trump politica-
mente desimpedido também tem oportunida-
de de fazer história. Será que fará?

É fácil desqualificar os apoiadores de Trump,
como fez Hillary, ao chamar de “d e p l o r áv e i s ” as
vociferantes multidões do republicano em uma
de suas observações menos felizes. Principal-
mente ao desqualificar os que compareceram
em contingentes recordes às urnas para defen-
der seu candidato, como os homens brancos
mais velhos, todos interioranos extremistas,
neonacionalistas, racial e etnicamente precon-
ceituosos. Não eram. Na verdade, até 30% dos
americanos de origem latino-americana, vistos
pelos analistas como esmagadoramente
pró-Hillary, votaram em Trump. E, embora Hil-
lary tenha ganho em 31 de 35 cidades, Trump
venceu na Flórida, Ohio, Carolina do Norte,
Pensilvânia e Wisconsin. Chegou a ganhar em
Utah, onde tinham previsto que a grande popu-
lação mórmon o rejeitaria.

É preciso reconhecer que entre seus partidários
estava a ampla faixa de pessoas insatisfeitas e re-
voltadas com as elites metropolitanas e globaliza-
das que dominam os dois partidos. Hillary foi vis-
ta como representante do status quo. Como de fa-


