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1
Introdução —
Por Que Populismo?
“Um espectro ronda o mundo — o espectro do populismo.” Assim
começa um dos textos clássicos sobre o tema, ecoando a dramática abertura de O Manifesto Comunista: “Um espectro ronda a Europa — o espectro do comunismo”. A advertência, lançada nos
anos 1960, referia-se aos movimentos anticoloniais no mundo em
desenvolvimento, aos partidos de agricultores dos EUA e a variados movimentos autoritários.
O medo dos novos e poderosos movimentos originados dos
ressentimentos das pessoas está longe de ser uma novidade, como
uma olhada em muitas manchetes desde a eleição de Trump e o referendo Brexit em 2016 poderia sugerir. Pelo contrário, é um tema
mais ou menos permanente dos comentários sobre a situação politica, quer em âmbito nacional, quer em âmbito internacional.
Não obstante, os acontecimentos de 2016 foram alarmantes até
mesmo para experimentados comentaristas políticos, que pudes9
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sem já ter visto tudo isso antes. Foram esses acontecimentos que
fundamentaram a última onda de interesse pelo populismo e levaram à sugestão de que 2016 fosse encarado como o ano em que o
populismo “explodiu”.

2016 — a “explosão” do populismo
Possivelmente, o primeiro vislumbre de que havia algo em curso
não foi nem o Brexit nem a aparição de Trump, mas a eleição de
Rodrigo (“Rody”) Duterte como presidente das Filipinas em maio
de 2016. Parecia haver algo bastante original nesse resultado. Lá
estava um político que não fazia o mínimo esforço para esconder
seu desprezo pelo domínio da lei e seu apoio à matança extrajudicial de traficantes de drogas e criminosos menores. Tendo feito
uma campanha com a promessa de “matar todos” os criminosos do
país, descreveu em uma entrevista à Al Jazeera as crianças mortas
no decorrer de sua guerra às drogas como um “efeito colateral”.
“No meu país, não há nenhuma lei dizendo que eu não posso
ameaçar criminosos”, ele continuou a explicar. “Não me interessa
o que dizem os caras dos direitos humanos. Tenho o dever de preservar a nossa geração. Se isso envolve direitos humanos, eu não
dou a mínima. Tenho de combater o medo.” Ele também ameaçou virar as costas para as Nações Unidas e os Estados Unidos na
busca de novos aliados e de uma política externa independente,
sempre prometendo livrar as Filipinas de influências de fora.
A eleição de Duterte foi seguida de perto pelo referendo Brexit
do Reino Unido (RU), em junho de 2016. Para grande surpresa da
classe política e da maioria dos comentaristas da mídia, o eleito10
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rado do RU votou, por uma estreita margem, pela saída da União
Europeia (UE), após cerca de quarenta anos de uma filiação mais
ou menos infeliz, de uma das maiores e mais poderosas associações supranacionais do mundo. Isso aconteceu apesar de as campanhas dos principais partidos políticos defenderem que a filiação
à UE tinha trazido enormes benefícios, que a catástrofe econômica
se seguiria a uma retirada e que o RU ficaria sem amigos na eventualidade de um voto “sair”. Cinquenta e dois por cento dos que
votaram viraram as costas para o “Projeto Medo”, como foi apelidada a campanha pelo “permanecer”, optando por um salto no
desconhecido político e econômico.
Enquanto isso, a campanha presidencial americana estava a
pleno vapor. Durante grande parte do ano parecia que a candidata democrata, Hillary Clinton, venceria por uma confortável
margem de votos Donald Trump, empresário da construção civil,
celebridade de TV e fonte de aborrecimento de várias causas progressistas, em especial devido a comentários sobre “agarração de
buceta”* e desprezo por uma longa lista de minorias. “Eles estão
trazendo drogas. Estão trazendo crime. São estupradores”, foi a
célebre declaração de Trump sobre imigrantes mexicanos em seu
discurso de junho de 2015, em que anunciou sua candidatura.

* Em áudios de 2005, vazados para o público americano durante a campanha de
Trump, o futuro presidente dizia que, quando conhecia mulheres bonitas, se sentia autorizado a “grab them by the pussy” (agarrá-las pela buceta), pois, quando
se é famoso, “pode-se fazer tudo” que “elas deixam”. (N. do T.)
11
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RODRIGO DUTERTE
Rodrigo “Rody” Duterte foi eleito presidente das Filipinas em 2016.
É uma figura polêmica devido à sua postura inflexível com relação
a traficantes de drogas e criminosos menores. Segundo “Você Pode
Morrer a Qualquer Momento”: Matanças de Esquadrão da Morte em
Mindanao, um relatório de 2009 da Human Rights Watch, quando
foi prefeito de Davao, uma importante cidade no sul das Filipinas,
Duterte liderou uma política de usar esquadrões de execução para
eliminar chefões do tráfico, o que resultou em centenas, possivelmente milhares, de homicídios extrajudiciais:
Ativistas locais dizem que as matanças por esquadrão da
morte de supostos traficantes de drogas, pequenos criminosos e crianças de rua na Cidade de Davao começaram
em algum momento de meados dos anos 1990, durante o
segundo mandato de Duterte como prefeito. O grupo que
reivindicava responsabilidade pelas matanças chamava-se,
entre outros nomes, Suluguon sa Katawhan (“Servidores do
Povo”), mas logo a mídia começou a se referir a ele como
Esquadrão da Morte de Davao (DDS). Em meados de 1997,
a mídia local já tinha atribuído mais de 60 assassinatos não
resolvidos ao grupo.
Duterte admitiu, em mais de uma ocasião, ter tomado parte ele
próprio em assassinatos extrajudiciais quando era oficial na região,
chegando mesmo a dizer certa vez à BBC que “havia matado três
homens”. De um modo geral, ele é conhecido pelo comportamento
tosco e por opiniões francas sobre assuntos de interesse popular. Tem
ainda manifestado a disposição de distanciar as Filipinas dos Estados
Unidos para seguir uma política externa independente e de permitir
a criação de laços mais estreitos com a China e outros países em
desenvolvimento na região.

12
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Tinha parecido difícil registrar Trump como um candidato viável para o Partido Republicano, muito menos para o eleitorado
mais amplo. Sua campanha se notabilizou pelo enfoque brutal,
sem nenhum tipo de barreira. Partidários eram incitados a entoar
refrões tão memoráveis quanto “Lock Her Up! [Coloque ela na
Cadeia]”* e “Build the Wall” [Construa o Muro]. Ele prometeu
“Fazer a América Voltar a ser Grande” trazendo de volta empregos
perdidos no ramo manufatureiro, reduzindo os impostos pagos
pelas empresas, fortalecendo as forças armadas e rompendo acordos internacionais que não parecessem estar servindo a estritos
interesses nacionais. A campanha também jogou fora o livro de
regras da civilidade democrática, com seu tom agressivo e mal disfarçadas ameaças de violência substituindo o discurso respeitoso
que costumamos associar a uma política democrática. Trump disse
com frequência que “pessoas estúpidas” estavam no comando
do país e declarou que o senador John McCain “não era um herói de guerra” ao explicar, em um comício de julho de 2015, que
gostava de “pessoas que não foram capturadas”. Notoriamente,
em um comício em fevereiro de 2016, encorajou seus partidários
a agredir quaisquer adversários que vissem protestando na multidão: “Desçam o cacete neles, tudo bem? É sério... Prometo que
pago os advogados”.
Como se os triunfos do Brexit e de Trump não bastassem, o
mundo se preparou para mais um ataque populista na Europa, em
2017. Os comentaristas já estavam cautelosos com a direção que
o continente parecia estar tomando, não só o devido avanço con* Pediam a prisão de Hillary Clinton. (N. do T.)
13
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tínuo dos movimentos e partidos de extrema direita, mas também
à atração cada vez maior de partidos de extrema esquerda, como
o Syriza na Grécia e o Podemos na Espanha. O Movimento 5 Stelle
[Movimento 5 Estrelas (M5S)], de Beppe Grillo, embora menos
fácil de classificar como de esquerda ou direita, prometeu uma
ruptura com as políticas pró-UE e pró-mercado do mainstream italiano, temas associados a partidos populistas em outras partes da
Europa.
Havia muito mais por vir, com um trio de eleições nos principais países europeus: Holanda, França e Alemanha. Embora os
movimentos e partidos populistas estivessem em ascensão por
toda a Europa há mais de uma década, com vários sucessos notáveis, os comentaristas se preocupavam com a dimensão do avanço e as perspectivas para a UE se uma ou algumas das maiores
economias, como França, Alemanha ou Itália, sucumbissem a um
partido anti-UE. Será que o mainstream europeu não seguiria o
caminho do Reino Unido e dos Estados Unidos?
A eleição geral holandesa foi acompanhada de perto, em âmbito internacional, pois era preciso saber como Geert Wilders, líder
do principal partido da extrema direita, o Partij voor de Vrijheid
[Partido da Liberdade] (PVV), ia se sair. Figura de reconhecimento fácil, que usava um exuberante topete platinado, Wilders
prometia “desislamizar” a Holanda pela reversão das políticas favoráveis a refugiados e imigrantes que tinham resultado em um
influxo de novos cidadãos de ex-colônias, assim como do Oriente
Médio. Na França, a eleição presidencial programada para o meio
do ano ameaçava se tornar uma corrida entre Marine Le Pen, da
Frente Nacional (FN), e qualquer candidato de esquerda ou cen14
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tro-direita que conseguisse articular uma campanha a tempo de se
opor a um partido que, apesar de todos os esforços de Le Pen para
apresentar uma nova fachada, continua sendo amplamente visto
como abrigo de racistas. Na verdade, Steve Bannon, em uma convenção da FN em março de 2018, aconselhou Le Pen e seus partidários a usarem o rótulo “racistas” como um distintivo de honra.
Eleições gerais programadas para o final do ano na Alemanha
também prometiam desestabilizar a ordem estabelecida. Angela
Merkel, do Partido Democrata Cristão (CDU), de centro-direita,
tinha atraído críticas assim como aplausos da comunidade internacional por permitir que mais de um milhão de refugiados do

MARINE LE PEN
Marine Le Pen é advogada e a líder mais recente da Frente Nacional (FN), um partido francês de extrema direita criado em 1972 e
liderado, durante a maior parte de sua existência, por seu pai, Jean-Marie Le Pen. A sobrinha de Marine Le Pen (e neta de Jean-Marie),
Marion Maréchal-Le Pen, foi também um fantoche da FN até decidir
se afastar da política em 2017. Marine Le Pen chegou ao segundo turno da eleição presidencial francesa de 2017, sendo derrotada
por Emmanuel Macron. Os principais elementos do programa da FN
incluíam promover a retirada da zona do euro e, por fim, da União
Europeia. Também procuravam reafirmar a herança cristã da França
por meio de uma redução do apoio estatal a iniciativas multiculturais, a mesquistas e ao ensino islâmico. Le Pen também se alinha, de
forma polêmica, com Putin e a Rússia sobre problemas de segurança
europeia. Sua estratégia a longo prazo, para encontrar receptividade
entre a massa do eleitorado, é livrar a FN do racismo e do antissemitismo, um projeto que a levou a rebatizar o partido como Agrupamento Nacional (Rassemblement National) no verão de 2018.

15
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Oriente Médio devastado pela guerra entrasse na Alemanha. O caminho estava aberto para um avanço do partido de extrema direita
Alternative für Deutschland (AfD) que, como seus equivalentes na
Holanda e na França, prometia encerrar políticas favoráveis aos
refugiados em prol de uma postura fortemente “nativista”, com
vistas a fronteiras mais guardadas e a um sentimento mais forte de
identidade nacional.

Pânico do populismo
O início de 2017 parecia ser um momento de “revolução populista”. Os jornais estavam cheios de comentários alarmados sobre as
causas da crise e sobre o que poderia ser feito para reverter a maré.
Parecia que a elite havia fracassado e que uma época de cosmopolitismo liberal estava chegando ao fim. O populismo não era mais
“espectral”. Era uma crise política visceralmente real que ameaçava alterar de modo dramático a forma e a natureza de nossas
sociedades, e não para melhor.
O fato é que a esperada derrubada do establishment e das forças
políticas dominantes na Europa não ocorreu. Wilders foi derrotado por Mark Rutte, que de modo pragmático adaptou-se à mudança para a direita na Holanda, reconhecendo as preocupações
dos defensores de Wilders com relação à “ameaça islâmica”. Na
França, a centro-esquerda e a centro-direita entraram em colapso
previsível, a primeira por meio de divisão e rupturas, a segunda
por meio da corrupção e do escândalo. No vácuo surgiu Emmanuel Macron, ex-banqueiro mercantil e assessor econômico do ex-presidente de centro-esquerda François Hollande. Macron criou
16
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seu próprio movimento político, La République en Marche! (literalmente, A República em Marcha!), em 2017. Em questão de meses,
a força que ele conseguiu acumular entre o eleitorado foi suficiente para impulsioná-lo para a disputa do segundo turno com
Le Pen e, finalmente, para uma vitória dramática. De forma um
tanto irônica, Macron não obteve êxito rejeitando o populismo,
mas enfatizando sua própria condição de outsider,* o esgotamento das soluções tradicionais e a necessidade de um novo começo.
Na Alemanha, como calorosamente antecipado, a Alternative für
Deutschland (AfD) teve um grande avanço nas eleições parlamentares, mas os números não tiveram peso suficiente para derrubar
a chanceler em exercício, Angela Merkel. Merkel sobreviveu ao
susto, mas com sua autoridade bastante diminuída.
A classe política europeia deu um suspiro de alívio. Um suspiro não muito justificado, em vista dos outros resultados por todo
o continente. Nas eleições federais austríacas de 2017, o Partido
da Liberdade (FPÖ), de extrema direita, ganhou 26% dos votos e
formou uma coalizão governista com o Partido Popular Austríaco
(ÖVP). O eleitorado continuava a se deslocar para a direita, para
longe do centro e da centro-esquerda, para partidos com fortes
programas anti-imigrantes, antirrefugiados e anti-islâmicos. Uma
tendência semelhante foi constatada nas eleições eslovenas em
2018, quando partidos nacionalistas, anti-imigrantes, ocuparam 29 dos 90 assentos no Parlamento. Na eleição geral italiana de 2018, os dois partidos contrários ao establishment, Lega de
Matteo Salvini e M5S de Grillo, emergiram como os vencedores,
* Isto é, de não participante da “velha política”. (N. do T.)
17
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GEERT WILDERS (PVV)
Geert Wilders é o líder do Partij voor de Vrijheid [Partido da Liberdade] (PVV) na Holanda. Figura controversa, com a aparência — como
salienta uma descrição memorável — de um “vilão dos filmes de
James Bond”, ele assumiu o bastão da crítica ao multiculturalismo, à
imigração e à influência crescente do Islã associada a Pim Fortuyn,
líder do Pim Fortuyn List (LPF),* em 2002. Pouco depois da criação
do LPF, Fortuyn foi assassinado, deixando o caminho aberto para
Wilders se tornar a figura principal na extrema direita holandesa.
Como Fortuyn, Wilders argumenta que a Holanda está ameaçada
pela islamização devido à sua tolerância com relação a minorias e
ao modo como adotou o multiculturalismo. Ele tem pedido que o Estado holandês reafirme sua herança cristã liberal e proteja a cultura
e os valores do Ocidente contra o Islã. “Os valores holandeses estão
baseados no cristianismo, no judaísmo, no humanismo”, disse ele
ao jornal USA Today. “Islã e liberdade não são compatíveis.” Apesar
de sua derrota na eleição geral de 2017, Wilders manteve um destacado perfil público, tanto na Holanda quanto no exterior — quando
lhe dão a permissão de entrar. Em 2018, por exemplo, ele falou em
uma manifestação em defesa de Tommy Robinson, um porta-voz da
Liga de Defesa Inglesa (EDL — English Defence League), de extrema
direita, que tinha sido preso por desacato a um tribunal.

levando a uma coalizão governista de diferentes tendências populistas. Na eleição húngara de 2018, Viktor Orbán, um demagogo
nacionalista “iliberal”, manteve seu domínio sobre a política nacional com uma terceira vitória consecutiva. Nas eleições suecas,
os Democratas Suecos, com origem em movimentos neonazistas,
desfrutaram uma guinada de 5% e um aumento para 62 assentos
* Partido político criado por Fortuyn. (N. do T.)
18
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em sua presença parlamentar. É sem dúvida o mais proeminente
dentre vários partidos anti-imigrantes que estão fazendo progresso no país, incluindo a mais militante Alternativa para a Suécia
e o neonazista Movimento de Resistência Nórdica. Longe de lá,
Jair Bolsonaro saiu de uma relativa obscuridade para ganhar as
eleições presidenciais brasileiras, apesar de sua admiração pela ditadura militar, seu profundo conservadorismo social e sua franca
manifestação de desprezo pelas mulheres (“Não te estupro porque
você não merece”, disse ele para a congressista Maria do Rosário),
pelas minorias (disse à Playboy que “seria incapaz de amar um
filho homossexual”) e pelos migrantes (segundo Open Democracy,
chamou ativistas negros de “animais” e pediu que “voltassem para
o zoológico”).
O apoio a partidos outsiders, partidos contrários ao establishment, partidos extremistas ou radicais continua a crescer de modo
implacável, incansável. Daí o interesse pelo populismo, um conceito a que a mídia se apegou em 2016 para explicar os acontecimentos. Mas o que é o populismo? Por que está em ascensão
agora? E o que deveríamos fazer a esse respeito?
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