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Arte e Justiça - XII 

BREXIT 

 

A ideia da União Europeia ou dos “Estados Unidos da Europa” é um sonho antigo de unir 

ou, pelo menos, tornar mais pacífico um continente que foi palco das mais mortíferas 

guerras mundiais dos últimos 500 anos. O grande sonho seria uma União mundial pacífica 

democrática com livre circulação de pessoas, intercâmbio e ideias.  A União Europeia seria 

um primeiro passo para um mundo sem fronteiras. Mas ao invés da união e da 

solidariedade entre os povos, um espectro ronda a Europa, o espectro da divisão, do 

nacionalismo.  

Desde o embrião da União Europeia, tem havido um conflito entre dois caminhos para a 

Europa: a visão liberal-clássica e a visão social-democrata. É difícil manter um sonho de 

União perante a estagnação económica e social e a crise das migrações. A disputa entre as 

forças liberais e social-democratas nunca deixou de existir. Após a crise de 2009, a grave 

recessão económica dos PIIGS (Portugal, Irlanda, Itália, Grécia e Espanha) já indicava que 

uma parte da UE não estava muito bem e dependia da ajuda dos países mais ricos da 

União, agravando a disputa ideológica. O caso da Grécia foi mais grave e a saída do país 

(Grexit) da UE era uma possibilidade muito concreta, mas, de imediato, foi evitada (ou 

adiada). 

 

No entanto o maior golpe à 

integridade da União Europeia 

veio do Reino Unido quando 

no passado dia 23 de Junho de 

2016, uma quinta-feira negra, 

a maioria dos cidadãos votou 

por abandonar a UE através 

de um histórico referendo. 

Um resultado que, por certo, 

ninguém realmente esperava.  
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A campanha no centro da capital inglesa era quase impercetível. E indiciava que o 

"Remain" poderia ganhar. Mas os avisos iam sendo feitos: Londres não é o Reino Unido. E 

não foi. 

Os britânicos foram chamados a decidir, em referendo, o que queriam para o futuro do seu 

país: permanecer ("Remain") ou sair ("Leave") da União Europeia. E decidiram. Contra 

chefes de Estado. Contra chefes de Governo. Contra empresários. Contra. Decidiram sair.  
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O Brexit recebeu 51,9% dos votos, 

enquanto 48,1% votaram pela 

permanência no bloco europeu. A 

diferença foi pequena. No microcosmo 

de Londres, o "Remain" estava à frente. 

Era até difícil no centro encontrar quem 

confessasse ser do "Leave". Um cenário 

que se alterou uns dias depois: mais 

"leavers" apareceram nas ruas. “É um 

pouco como há uns anos se dizia que 

acontecia em Portugal com os 

sportinguistas. Quase não existiam, até 

começarem a ganhar...” 

Apesar de 51,9% da população terem votado pela saída, a Escócia, a Irlanda do Norte, e 

cidades britânicas como Londres, Manchester, Liverpool votaram, em sua maioria quase 

absoluta, pela permanência na UE. Inglaterra e Gales apoiaram maioritariamente o Brexit.  

 

"Este debate causou uma histeria 

no país." Nas televisões apareciam 

os rostos do Brexit e do “Remain”, 

onde se mostram discursos 

inflamados a acusarem-se, 

mutuamente, de mentirem. Os 

"leavers" salientavam as mentiras 

dos "remainers", estes enfatizavam 

o que diziam ser as mentiras dos 

apoiantes do Brexit. "Esta campanha foi lamentável", diziam de um lado e de outro. “E isso 

mesmo acabaram por reconhecer os dois lados nos discursos pós-referendo. E com requintes... O próprio 

Nigel Farage, líder do UKIP, o partido eurocéptico que ganhou as europeias, e que foi a terceira força mais 

votada nas legislativas, assumiu que um dos "claims" da campanha do Brexit - que os 350 milhões de 

libras que o Reino Unido entrega semanalmente à União Europeia podiam ser canalizados para o serviço 
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nacional de saúde (NHS) - podia não ser exactamente assim. Mas para os britânicos promessas são 

promessas. Aliás, foi com base numa - de Cameron na campanha para as eleições de 2015 - que o 

referendo acabou por acontecer. Os "leavers" também sabiam apontar mentiras do lado contrário. Diziam 

que o impacto na economia não ia ser tão mau como Cameron e os seus "acompanhantes" na campanha 

diziam. Osborne era, também, um alvo a abater.” 

"Mentirosos", diziam. Estranho como uma campanha quase invisível, sem outdoors, nem 

autocolantes, nem gritos, nem comícios, conseguiu ser tão divisionista. Tão extremada.  

Sai a segunda maior economia do bloco, ao qual os britânicos pertencem há mais de quatro 

décadas. Os ingleses parecem acreditar que o Reino não vai continuar manter-se Unido. A 

campanha tinha dividido o país. O resultado do referendo promete dividi-lo mais… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Escócia que votou pela permanência na União Europeia, provavelmente não vai querer 

ficar junto com aqueles que votaram pela saída. A chefe do governo escocês, Nicola 

Sturgeon, afirmou que a saída da UE provocaria a convocação de outro referendo para 

decidir a permanência da Escócia no Reino Unido. Estará a Grã-Bretanha a caminho de se 

tornar a Pequena Bretanha? 
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Diante da crise separatista, o primeiro-ministro, David Cameron renunciou ao seu cargo.  

 

O 

Brexit foi comemorado pelos eurocéticos e xenófobos do continente, como Marine Le 

Pen, presidente da Frente Nacional francesa, e o holandês Geert Wilders que tem um 

projeto político abertamente anti-imigração. Donald Trump também defende o 

protecionismo e a xenofobia nos Estados Unidos. Sarah Palin, a extremada figura do “Tea 

Party”, navegando na onda britânica, quer que os Estados Unidos saiam da ONU.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A vitória do Brexit certamente foi uma derrota da ideologia social-democrata, mas ao 

contrário de ser uma vitória da ideologia liberal-clássica, parece ter sido uma conquista 

especial da xenofobia aberta e do provincialismo fechado. 
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A decisão dos britânicos 

desencadeou uma histórica 

queda da libra esterlina e das 

bolsas europeias e mundiais, 

colocando a União Europeia 

diante de mais um desafio 

sem precedentes e o mundo 

num território desconhecido. 

Logo na manhã de sexta-feira, 

nos EUA, os mercados 

abriram no vermelho, o preço do ouro subiu, e todo o mundo preparou-se para um dia e 

porventura um longuíssimo período de perdas.  

A saúde da economia internacional é significativamente influenciada pelas políticas e 

regulamentos que regem os sistemas financeiros. Os mercados não gostam da incerteza e 

muito menos do divisionismo. Para muitos “a saída do Reino Unido da União Europeia é 

uma irresponsabilidade política e um suicídio económico”. A Bloomberg mostrou que as 400 

pessoas mais ricas do mundo perderam US$ 127.400.000.000 na sexta-feira seguinte. O ex-

presidente do Banco Central dos EUA, Alan Greenspan disse que o Brexit “É apenas a 

ponta do iceberg”, pois “A economia global está em sérios apuros reais”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A saída do Reino Unido da União Europeia poderá estimular outros separatismos e novas 

barreiras ao comércio internacional. Por exemplo, o defesa Piqué, do Barcelona e da 
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seleção espanhola de futebol, famoso por sempre defender a sua terra natal, a Catalunha, e 

sempre favorável à independência, causou polémica ao fazer um gesto obsceno durante o 

hino espanhol, antes da partida contra a Croácia, no Euro 2016, isto apenas dois dias antes 

do Brexit. Já existem os termos Nexit (Holanda), Frexit (França) e Swexit (Suécia) e o 

recuo da UE parece estar posto no horizonte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O voto pela saída do Reino Unido da EU e seus desdobramentos pode ser o início de uma 

grande crise económica internacional, crise esta que já estava incubada à espera do 

momento propício para desencadear uma nova recessão mundial. Segundo o jornal 

britânico “The Independent”, 3 milhões de pessoas assinaram no fim-de-semana uma petição 

ao Parlamento para que o Reino Unido celebre um segundo referendo sobre a União 

Europeia (UE). Mas como dissera ironicamente Winston Churchill: “The trouble with 

committing political suicide is that you live to regret it.”. O Reino (des)Unido cortou o cordão 

umbilical com a UE. 
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sociólogo Wolfgang Streeck, professor do Instituto Max Planck, acredita que o sistema 

capitalista democrático do pós-guerra caminha para o seu fim. Para ele o casamento do 

capitalismo com a democracia está praticamente encerrado e há uma tendência de baixo 

crescimento, sufoco da esfera pública, avanço da oligarquia financeira, da corrupção e da 

anarquia internacional. 

“Os britânicos votaram pela reforma da União Europeia, não gostam dos tecnocratas de Bruxelas que 

mandam. Mas não dizem que o Reino Unido até tem estatuto privilegiado. Umas quantas pessoas 

optaram por comemorar a vitória do "Leave" em frente do número 10 de Downing Street. Pediram a 

resignação de Cameron e tiveram-na. Mas aguardava-se pela reacção de outros conservadores: Boris Johnson 

e Michael Gove, que tinham sido os rostos do Brexit. A meio da manhã chegavam ao palanque. Sem 

grandes sorrisos. Sem grandes comemorações. Tinham vencido. Mas quem assistia ia vendo rostos de 

apreensão. O país tinha-se dividido no referendo. O partido também. Mas o que aí vinha era o 

desconhecido. Foi-se pondo água na fervura na urgência de invocar o artigo 50 para iniciar o processo de 

saída. Já ninguém parecia ter pressa no Brexit.” 

 

Boris Johnson falou primeiro. Michael Gove foi o último a intervir na conferência. Já 

estavam na ordem correspondente. Apesar de Boris Johnson ser falado como um dos 

principais candidatos ao lugar de Cameron, acabou por ser Gove, uns dias mais tarde, a 

assumir primeiro a sua candidatura. Naquela conferência, afinal, o futuro parecia já estar 

traçado. Boris Johnson, que era catalogado nas ruas como o Trump do Reino Unido, 

mostrou um ar encurralado. Michael Gove aparecia mais com atitude e pose de Estado. 

"Não podemos voltar as costas à Europa. (...) Podemos encontrar a nossa voz no mundo." 

Uma conferência sem direito a perguntas. O dia ia ser longo, muito longo. Mas as semanas 

seguintes, os meses seguintes, os anos seguintes, também se adivinham longos... e difíceis. 



 
   9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mas as forças centrífugas surgem do centro e também das periferias. O Partido Comunista 

Grego (KKE), criticando a “aliança reacionária das classes burguesas da Europa capitalista, 

com o objetivo de sangrar à morte as classes trabalhadoras”, divulgou resolução sobre o 

Brexit, escrevendo na conclusão: “Os interesses do povo grego, do povo britânico e de 

todos os povos da Europa não podem ser abrigados sob ‘falsas bandeiras’. Não podem ser 

postos sob as bandeiras dos diversos setores da burguesia, que estabelecem suas escolhas e 

suas alianças de acordo com seus próprios interesses e com base na maior exploração 

possível dos trabalhadores. A necessária condenação da aliança predatória do capital e a 

luta pelo desmembramento de todos os países da União Europeia, para ser efetiva, tem de 

estar conectada à necessária derrubada do poder do capital pelo poder dos trabalhadores. A 

aliança social da classe trabalhadora e as demais camadas populares, o reagrupamento e o 

fortalecimento do movimento comunista internacional são precondições para pavimentar o 

caminho que levará a essa esperança”.  

Panfletário, não é? Mas é por aí que vamos, de mal a pior 

Todos vimos um país a votar no Brexit com os argumentos baralhados, sem o conseguirem 

sequer explicar bem. O referendo foi feito. E está decidido. Agora, há que viver com a 

decisão. E avançar para a concretizar. Mas as dúvidas persistem. O país está na dúvida. 

Como escrevia o Daily Mail: "So what the hell happens now?”. Para já, é só mais um dia como 

os outros. 
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