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 O Brasil, atualmente, passa por um difícil e importante momento de crise. 

Crise essa não apenas política, mas multifacetada, que subdivide e fragmenta a 

população em polos diversos, mormente em dois extremos, considerados a direita 

e a esquerda no país. 

Não são raros os embates político-ideológicos ou mesmo brigas pessoais na 

atual conjuntura, em que cada lado, irresignado, adota a verdade do golpe ou 

impeachment - o que melhor convier -, tornando o diálogo produtivo uma 

realidade cada vez mais árdua e distante. 

Nesse contexto, um grupo de pensadoras e ativistas feministas formado 

pelas organizadoras do livro “Tem saída? Ensaios Críticos sobre o Brasil”, 

nomeadamente, Winnie Bueno, Joanna Burigo, Rosana Pinheiro-Machado e Esther 

Solano, propõem-se a juntar textos prospectivos a partir do real estado do Brasil, 

acreditando não haver apenas uma possibilidade de saída para referida “crise 

multidimensional”, mas inúmeras, incluindo para a crise enfrentada pela própria 

esquerda. 

As organizadoras acreditam que as saídas para a crise que assola o país e a 

esquerda atualmente virão obrigatoriamente por uma “radicalização do projeto 

democrático conhecido”, ação esta que exige a presença das diversas vozes 
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constantemente subalternizadas, as quais precisam estar à frente dos debates 

públicos.  

Aplicando a própria teoria, o livro traz textos de autoras renomadas no 

ambiente político, ativista e/ou acadêmico, “mulheres que são deixadas em 

segundo plano: das mulheres negras, trans, pobres, indígenas ativistas, políticas, 

intelectuais. Cientistas, anarquistas e partidárias. Do Rio Grande do Sul ao Pará.” 

(BUENO et al., 2017, p. 13) 

Não só por este motivo o livro é instigante e provocativo, mas também e 

principalmente pelos temas abordados. Sob uma perspectiva claramente feminista 

e “de esquerda”, a obra se divide em cinco partes, as quais delimitam e orientam os 

artigos e conteúdos apresentados. 

No primeiro tópico, “Globalização, neoliberalismo e governabilidade”, as 

autoras, a partir de uma perspectiva neoliberal, analisam os governos do Partido 

dos Trabalhadores (PT) e o cenário político como um todo, do Brasil e do mundo, 

além de revelar as claras aproximações com o conservadorismo 

O primeiro artigo, de autoria de Flávia Biroli, intitulado “O fim da Nova 

República e o casamento infeliz entre o neoliberalismo e conservadorismo moral”, 

traz uma análise do período considerado democrático no país, de 1988 a 2016, 

entre a promulgação da Constituição Federal e o golpe. Durante o período, setores 

conservadores se mantiveram no poder, barrando a ascensão de uma real 

democracia igualitária, marginalizando questões sociais e legitimando, assim, uma 

visão minimalista de democracia. A autora acredita que, mesmo nesse ambiente 

limitado, movimentos sociais ganharam espaço e poder e tal pode ter sido o 

aspecto fundamental do desvelamento da crise atual. Ademais, sua tese, que 

inclusive dá nome ao texto, é de que a agenda neoliberal necessita de algumas 

pautas levantadas pelo conservadorismo moral para ser aplicada, sobretudo do 

combate a questões de gênero e às transformações de papéis sociais, o que justifica 

tais bandeiras serem hasteadas pelo mesmo grupo. 
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No segundo artigo, “Projetos sem sujeito e sujeitos sem projetos”, a autora 

Tatiana Roque se dedica a analisar os governos do PT sob uma percepção crítica e, 

em seguida, pensar um projeto para a esquerda, a qual ressalta precisar de 

governantes corajosos e de programas. Uma importante constatação da autora é 

que o PT, de certa forma, incentivou o surgimento de novos atores na política, por 

meio das manifestações populares iniciadas com as Jornadas de Junho, e, em 

seguida, tentou desmantelá-los, ao invés de apoiar seu governo sobre estes, não os 

incluiu enquanto sujeitos em cena, nem os integrou a seus projetos, que 

caminhavam a despeito destes. 

Márcia Tiburi, no artigo denominado “Brasil, o projeto: há futuro para o 

Brasil enquanto objeto de governamentalidade neoliberal?” objetiva, da mesma 

forma, levantar questões que possam auxiliar a construção de um projeto para o 

país, nesse momento. De uma perspectiva assumidamente pessimista, acredita que 

o Brasil está cada dia mais trágico, mas que isso seria bom; é bom pensar o país 

além das ilusões, para nos reorganizarmos a partir da desesperança, pois a 

esperança pode sustentar a inércia. Encerra destacando que é preciso pensar o 

Brasil enquanto exigência, que ele exige um projeto, e que esse pensar seria o 

primeiro passo político efetivo nesse momento, apto a escorar os que o sucederem. 

Já Luciana Genro, em seu texto “Em busca de transição”, inicia ressaltando 

que o neoliberalismo é uma fase de emancipação do capitalismo, um processo 

perverso e excludente, que não se sustenta em uma estrutura social que forneça 

mínimas condições de dignidade humana e de trabalho à população. Acredita que a 

solução seria revolucionar esse sistema capitalista por meio de medidas socialistas 

(muitas das quais ela enumera), mas que o PT, o governo supostamente mais 

popular, sequer passou perto dessa agenda progressista.  

Por fim, Adriana E. Abdenur, em seu artigo “Estratégia Internacional do Brasil 

em uma ordem multipolar”, encerra o primeiro tópico trabalhando as mudanças que 

tem surgido na nova ordem de organização política e econômica do mundo e 
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informando qual a participação do Brasil nesse novo processo. A autora busca 

explanar, principalmente, a expansão da política externa chinesa através da Nova 

Rota da Seda (NRS) e como o país asiático tem defendido a importância da 

globalização. Ela menciona que os Estados Unidos, governado por Trump, têm 

ocupado uma posição secundária em todo esse processo, assim como a União 

Europeia, que se encontra em crise, sobretudo, após o movimento BREXIT. Neste 

trabalho, também explana como potencias países emergentes podem se beneficiar 

e se reconfigurarem com a aplicação da NRS o que, consequentemente, pode 

favorecer uma ordem multipolar. Apesar do Brasil não estar localizado no eixo 

implementador da NRS, que seria o eixo Eurásia, o país tem condições de tirar 

proveito da situação, uma vez que a China é um dos grandes parceiros comerciais 

do Brasil. A implementação da Nova Rota da Seda seria uma oportunidade de o 

país estar negociando de forma mais justa com grandes nações.  

Passando à segunda parte, nomeada “Impeachment e Resistência”, destina-se a 

apresentar análises sobre o impeachment/golpe contra a presidenta Dilma 

Rousseff sobre diferentes perspectivas, e também sobre os novos atores políticos 

que surgiram nesse período de crise, em sua maioria por meio de manifestações 

populares, examinando-se suas estratégias de atuação.  

No primeiro artigo dessa segunda parte, “Impeachment e seus efeitos: 

quando vencedores e vencidos são derrotados”, de Helcimara Telles, a autora 

demonstra a transição da preocupação popular, antes focada em pautas 

econômicas e materialistas e, agora, na corrupção. Afirma que todo o movimento 

de afastamento da presidenta Dilma causou um sentimento de desconfiança e 

insatisfação na classe política como um todo, originando um novo discurso 

apolítico e antipolítica, sendo esse o principal efeito da crise, e a imprensa teve um 

papel central nisso. Ressalta que a crise política no Brasil origina exatamente da 

ausência de política, que foi substituída pela economia e por interesses eleitorais. 
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Na sequência, em “Uma saída radical para tempos dramáticos”, a autora 

Sâmia Bomfim inicia falando que o governo vivenciado em tempos de crise sempre 

existiu para os oprimidos da sociedade e agora se alastra e escancara para toda a 

população. Acredita que o “golpe” foi, na verdade, contra a classe trabalhadora, e 

orquestrado com participação do próprio PT, em um processo de “reversão 

neocolonial”. Contudo, afirma que a população já está se insurgindo e não poderá 

ser ignorada e silenciada por muito tempo; o povo está tomando ciência de sua 

condição de explorado, o que facilita a revolta contra tudo isso. E essa revolução, 

ressalta, só pode ser socialista. 

O terceiro artigo, de autoria da sempre presente Marielle Franco1, cujo título 

é “A emergência da vida para superar o anestesiamento social frente à retirada de 

direitos: o momento pós-golpe pelo olhar de uma feminista negra e favelada”, 

apresenta o momento atual como de asfixia do processo de democratização que se 

encaminhava no país, o que traz grandes desafios para a esquerda. A autora destaca 

a atuação de mulheres negras e faveladas enquanto atoras políticas e capazes de 

mudanças sociais, e escreve seu texto a partir da perspectiva dessas mulheres, que, 

para além do machismo, sofrem também com o racismo estrutural. Destaca que, 

para essas mulheres, o cotidiano pós-golpe pouco se diferencia do que sempre 

viveram: interdição e dominação do Estado, em uma realidade de poucos direitos e 

liberdades. A despeito de tudo isso, são atuantes, ativas em seus territórios e estão 

cada vez mais dentro dos cenários políticos, artísticos e culturais. Manter crescente 

a participação dessas mulheres na política é o novo desafio para a esquerda, no 

intuito de se superar o conservadorismo que toma o país. Por fim, a autora enfatiza 

                                                           
1 A autora foi brutalmente assassinada no dia 14 de março de 2018, em uma tentativa de calar uma voz que 
denunciava as atrocidades praticadas pela Polícia Militar no Estado do Rio de Janeiro, mormente contra negros e 
pobres. Disponível em: <https://www.google.com.br/search?ei=-
gzDWqWGL4eCwQSynK9Q&q=marielle+franco+assassinada&oq=marielle+franco+assassinada&gs_l=psy-
ab.3..35i39k1.8534.9051.0.9408.4.4.0.0.0.0.189.580.0j4.4.0....0...1.1.64.psy-ab..0.4.579....0.zskBtHVJup4>. Acesso em: 
02 abr. 2018. 

https://www.google.com.br/search?ei=-gzDWqWGL4eCwQSynK9Q&q=marielle+franco+assassinada&oq=marielle+franco+assassinada&gs_l=psy-ab.3..35i39k1.8534.9051.0.9408.4.4.0.0.0.0.189.580.0j4.4.0....0...1.1.64.psy-ab..0.4.579....0.zskBtHVJup4
https://www.google.com.br/search?ei=-gzDWqWGL4eCwQSynK9Q&q=marielle+franco+assassinada&oq=marielle+franco+assassinada&gs_l=psy-ab.3..35i39k1.8534.9051.0.9408.4.4.0.0.0.0.189.580.0j4.4.0....0...1.1.64.psy-ab..0.4.579....0.zskBtHVJup4
https://www.google.com.br/search?ei=-gzDWqWGL4eCwQSynK9Q&q=marielle+franco+assassinada&oq=marielle+franco+assassinada&gs_l=psy-ab.3..35i39k1.8534.9051.0.9408.4.4.0.0.0.0.189.580.0j4.4.0....0...1.1.64.psy-ab..0.4.579....0.zskBtHVJup4
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que não se pode dizer que nada mudou nos últimos anos no Brasil, direitos foram 

alcançados e agora estão sendo ameaçados. 

O último artigo dessa sessão é de autoria de Fhoutine Marie e nomeado 

“Game of Thrones, política e resistências”, no qual a autora faz um paralelo entre a 

atual situação política do país e o enredo de uma consagrada série americana. A 

autora também destaca a insurgência da população contra a classe política e afirma 

que tudo isso contribui para que políticos e partidos tradicionais sejam 

descredibilizados, fazendo surgir novos personagens na política, tais como 

empresários levantando a bandeira de renovação da política e de esmaecimento da 

divisão entre esquerda e direita. Afirma, ao final, que a esquerda precisa se 

reeducar: mais do que bradar por união de pautas e querer encontrar uma solução 

unitária que supostamente contemplaria a todos, deve manter diálogo, fazer-se 

entender em linguagem clara e incluir pessoas. 

Já a terceira parte do livro, sob o título “Democracia, Nação e 

Interseccionalidade”, traz artigos que buscam evidenciar o mito do Brasil como 

nação democrática e igualitária e demonstrar como, na verdade, suas veladas 

características racistas, machistas e classistas aviltam direitos individuais de 

subalternos a todo momento, mormente de mulheres negras. 

O primeiro deles, “Fazendo o Brasil e o brasileiro: raça, nação e Estado no 

país da ‘democracia racial’”, de autoria de Tatiana Vargas Maia, denuncia a falácia 

do Brasil enquanto uma comunidade homogênea e de democracia racial, o que 

muito se tenta defender. Ela traz diversos dados que demonstram o racismo 

estrutural no país e como essa ideologia nacionalista termina por estabelecer uma 

estrutura hierarquizada, em que os brancos figuram entre cidadãos de primeira 

classe, com amplo acesso institucional e a direitos, e os demais, mormente pretos e 

pardos, possuem acesso diferenciado, conforme suas características pessoais e 

sociais. Nos dizeres da autora, o amadurecimento político de um país desenvolvido 

perpassa, obrigatoriamente, por negar e denunciar essa ideologia nacionalista. 
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A partir da pergunta que dá título ao seu texto, “Por que as mulheres negras 

não são vistas como um setor estratégico na construção de um novo cenário 

político econômico para o Brasil?”, Laura Sito ressalta a premente necessidade de 

trazer essas vozes não só para a política, como para todos os demais espaços de 

poder. Destaca a essencialidade de se empoderar essas atoras político-sociais, no 

intuito de se garantir a representatividade de parcela significativa da população 

brasileira (23% atualmente) que é ignorada pelos poderes públicos. Destaca-se que, 

em um breve percurso histórico e social, a autora chama a atenção para a 

importância e urgência de se diferenciar pautas do feminismo considerando não só 

questões de gênero, como também questões raciais e de classe. 

No artigo seguinte, “Gênero raça e classe: entender nossas origens para 

construir reais alternativas políticas aos projetos societários da direita”, Luka 

Franca salienta que a esquerda desconsidera o debate sobre raça e gênero como 

substância da classe trabalhadora, enquanto a direita, ao contrário, tem o racismo e 

o machismo como parte fundamental de seus projetos, sabendo como se valer 

deles. A autora enfatiza que a esquerda não conseguirá superar o capital e 

emancipar a classe trabalhadora, sem centralizar o debate e os programas e projetos 

políticos nas questões de gênero, ração e classe na sociedade. Na mesma linha dos 

textos anteriores, a autora acredita que são os movimentos de mulheres negras que 

devem nortear os projetos de saída da crise política e econômica no país. 

Já Juliana Borges, no texto “Feminismo negro: resistência anticapitalista e 

radicalização democrática”, embasada pelo sociólogo Boaventura Souza Santos, 

afirma que para se falar em crise da democracia, deve-se atentar ao conceito desta, 

ressaltando que a crise refere-se especificamente à democracia representativa. Esse 

é o motivo pelo qual, como já ressaltado em textos anteriores, há um movimento 

atual de aversão a partidos e políticos clássicos, e personagens que dissociam suas 

imagens destas instituições ganham espaço no cenário político, supostamente, por 

“não fazerem política” e, consequentemente, não serem corruptos. Ainda com 
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base no sociólogo, a autora ressalta que o processo de radicalização da democracia 

perpassa pela intensificação das tensões com o capitalismo, onde as relações 

neoliberais insistem em operar pelo extermínio dos grupos desprezados ao sistema. 

Por isso, a saída está por estes grupos, pelos movimentos sociais e ativistas da 

esquerda que devem repensar uma democracia mais participativa, que os inclua, 

sobretudo os movimentos de feministas negras. 

No artigo que encerra este subtema, “Estado ‘democrático e de direito’ para 

quem? Identidades para uma construção de democracia para a população negra no 

Brasil”, a autora Suelen Aires Gonçalves inicia inserindo um conceito de 

O’Donnel, segundo o qual, “a democracia é uma aposta institucionalizada” (p. 

137). Ao longo do texto, adentra nos argumentos que levaram ao golpe político de 

2016, onde a presidenta eleita Dilma Rousseff (PT) fora deposta. Em seguida, 

menciona que este rompimento político na democracia brasileira, que gerou um 

estado de exceção, já estava presente antes mesmo do golpe acontecer, dentro das 

periferias, com ações das polícias despreparadas para lidar com sociedade e com a 

democracia existente, onde os inimigos são os negros, mais especificamente a 

juventude negra, que tem sofrido com um genocídio. Enfim, a autora conclui que 

os movimentos que se declaram de esquerda tendem a secundarizar a luta 

antirracista e antimachista, colocando à frente a luta anticapitalista. Tais 

movimentos esquecem que essa postura só fortalece a manutenção da 

subalternidade. 

O terceiro tópico traz os artigos: “Corpo, Vida e Morte”, traz seis artigos, 

sendo eles: “Corporeidades críticas na (ins)urgência deste instante”; “’Mayara 

morreu três vezes’: feminicídio e consenso autoritário na crise brasileira”; “Crise 

política e as esquerdas”; “’Hoje somos festa; amanhã seremos luto’: Políticas 

culturais e sobrevivência em tempos de crise”; “A crise, a violência no Rio de 

Janeiro e a grande mídia”; e “A reconstrução do mínimo: falsa ordem democrática 

e extermínio”. Eles foram escritos respectivamente pelas autoras Fernanda 
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Martins, Daniela Mussi, Linna Ramos, Adriana Facina, Laura Astrolabio e Suzana 

Jardim. 

O primeiro artigo, de Fernanda Martins, aborda o atual projeto político de 

violência “falo-logocentrica”, que é ditada pela ideia do universal masculino e com 

elementos econômicos neoliberais desenvolvimentistas. Tais características seriam 

em decorrência do golpe político sofrido pela presidenta eleita Dilma Rousseff. As 

consequências que este projeto tem gerado é o reforço de um discurso, que vinha 

num caminhar de desconstrução, por exemplo, etnocentrismo, sexismo e racismo. 

Esses reforços vêm intensificando, principalmente, genocídios de negros e índios, 

sem mencionar o processo de silenciar o subalterno. A autora menciona que 

hodiernamente a sociedade se vestiu um véu democrático institucional com pitadas 

de discurso de liberdade para justificar o extermínio de grupos vulneráveis em 

nome de um suposto igualitarismo repressivo.  

 Já a autora Daniela Mussi busca explorar o conceito de mugging e de 

consenso autoritário criado por Stuart Hall. A pesquisa desenvolvida por S. Hall 

buscava estudar o assalto violento no imaginário político da população inglesa. 

Através desses conceitos D. Mussi usa o feminicídio como exemplo de analise, esta 

utiliza o assassinato da musicista Mayara Amaral em julho de 2017. A autora 

exemplifica como o este crime opera no processo de construção de um consenso 

autoritário a respeito do feminicídio. Ela pondera que tal crime gerou uma serie de 

violências, sendo elas, estatal, privada e desfiguração de imagem. Por fim o caso de 

Mayara deixa à percepção da existência de uma misoginia que justifica a violência 

física, simbólica e institucional sobre as mulheres, e destacada a importância do 

surgimento do feminismo como discurso de contestação da atual realidade das 

mulheres.  

 Em seu texto, Linna Ramos aborda a atual política genocida de negros e 

negras e o racismo estrutural em que vivemos. O foco de sua análise são as 

mulheres negras que historicamente são as mais marginalizadas, exploradas, as 
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principais vitimas de violências e que tem seus corpos objetificados pelo sistema 

capitalista patriarcal racista.  Esta menciona que as mulheres negras são a classe 

trabalhadora que mais sofre com a precarização do trabalho e com a política 

neoliberal atual. E por outro lado, são classe que menos tem acesso a recursos 

econômicos. Ao longo do artigo Ramos, também, faz um critica ao movimento 

feminista que por muito tempo “esqueceu” da pauta racial nesta luta.  Esta realiza 

um paralelo entre a melhoria das estatísticas para mulheres brancas e a estagnação 

ou piora das estatísticas para mulheres negras. No enceramento do seu texto 

encionando que o negro não vive em um estado democrático de direito, pois 

constantemente sobre com aviltações dos seus direitos.  

 A autora Adriana Facina desenvolve em seu artigo o conceito de cultura de 

sobrevivência tão presente nas favelas. A pesquisadora trabalha com a ideia de que 

pessoas que estão em um ambiente onde viver e morrer é uma preocupação 

recorrente acaba gerando um sentimento de sobrevivência. Segundo Facina aqueles 

que vivem isso, sendo sua maioria pobres e negros das periferias do meio urbano, 

acabam vivendo um processo de criação cultural, basicamente esse “instinto” de 

sobrevivência é o combustível para a produção artística dessas pessoas que vivem 

neste meio. Ela menciona que a criação desta arte esta vinculada com o tempo e o 

território em que estão inseridos. A partir do momento que a morte passa ser algo 

certo na vida dessas pessoas que estão submetidos a espaços de exceção o processo 

de criação é interrompido. Dessa forma a autora menciona que a cultura que 

emerge desse método criação de arte geralmente representa um foco de resistência 

diante toda opressão que essas pessoas vivem, “A história das culturas populares, 

entretanto, nos permite afirmar que onde tem dor tem festa, onde tem festa tem 

luta” (p. 183). 

Em seu trabalho, Laura Astrolabio busca evidenciar o papel das grandes 

mídias na sociedade moderna e o impacto nos enquadramentos das noticias dadas, 

esta evidência a importância de rever as concessões dadas às empresas de 
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comunicação que são conhecidas como quarto poder na democracia 

contemporânea. A autora destaca o papel crucial que as mídias tiveram para atual 

crise institucional e para o aumento da percepção e construção da cultura da 

violência e do medo. Esta frisa que o quarto poder tem que realizar sua verdadeira 

função social que é de informar e não propagar um ostracismo, uma cultura do 

consumo, alienar, desinformar, propagar medo e a violência. Propagações que 

acabam induzindo o cidadão ao erro. A autora sublinha que a mídia atual é aliada 

das elites políticas que propagam interesses pessoais distanciando a sociedade do 

interesse comum. E toda essa violência que tem sido divulgada só tem servido para 

espalhar uma cultura do medo e fortalecendo a ideia de um estado hobbesiano.  

O ultimo artigo deste subtema, escrito por Suzane Jardim, busca trabalhar o 

espaço do negro na crise política e na democracia atual. Ao longo de sua escrita a 

autora perpassa por diversos argumentos para afirmar que a presente democracia 

nunca incluiu o negro brasileiro nos mesmos direitos de um branco. Se por um 

lado não ocorreu segregação institucional, assim como ela menciona que ocorreu 

nos Estado Unidos, por outro lado o racismo estrutural foi cada vez mais 

reforçado. Suzane Jardim menciona diversos acontecimentos históricos onde o 

negro foi marginalizado, segregado e o teve sua força de trabalho precarizada. E 

diante toda essa construção surgiram o que ela chama de território negro. Dessa 

forma S. Jardim conclui que a democracia brasileira não é inclusiva e nem 

representativa, e que a atual crise política que vivemos nada mais que um 

desdobramento desse absurdo que chamamos de democracia e que foi construído 

ao longo de anos e décadas.  

No subtema “Crise, imaginação, sentido e saídas” há seis artigos, sendo eles: 

“O longo caminho de volta” de Catariana Brandão; “Onde foi parar sua 

imaginação? A crise da cultura, da arte e do teatro e as potenciais saídas” de 

Jussilene Santana; “Uma nova independência nacional” de uma entrevista de 

Manuela D’Ávila concedida a Joanna Burigo; “A Crise de sentido e saída à 
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esquerda” de uma entrevista de Helena Vieira concedida a Rosana Pinheiro-

Machado; “Imaginar novas saídas” de Rosana Pinheiro-Machado; e “Crise, 

democracia e a esquerda no século XXI: um olhar da mulher indígena” de Avelin 

Buniacá Kambiwá.  

O primeiro artigo, de Catarina Brandão, tem como objetivo tratar da crise 

que assola a esquerda brasileira e a de outros países do mundo. Esta mostra que a 

institucionalização da esquerda acabou distanciando as elites políticas da esquerda 

do seu eleitorado e dos movimentos sociais, assim acabou criando uma separação 

onde esses políticos deixaram de ser vistos como “nós” e passam a ser vistos como 

“eles”, ou seja, mais um político como qualquer outro.  A autora menciona que a 

esquerda não soube se adaptar as mudanças sociais e econômicas que a sociedade 

moderna sofreu. No caso do Brasil uma parcela significativa teve uma melhora 

econômica e passou a demandar outros tipos de serviços como educação, saúde e 

segurança. Por fim, ela menciona que a esquerda esta presa num “mundinho” 

acadêmico com falas direcionadas a classe média que teve o “privilegio de entender 

a leitura” (p. 209), e dessa forma acaba se distanciando dos seus demais eleitores. 

  Em seu texto, Jussilene Santana trabalha a crise da cultura nos temos atuais 

de crise da esquerda e democrática. Santana menciona que por muitos anos foi 

cobrado que a arte, a cultura, fosse um movimento político. Ela sugere que temos 

que ver o que Aristóteles propõe, o homem é um animal político, dessa forma tudo 

que é produzido pelo homem tem um caráter político. Jussilene Santana propõe 

que para sair da crise é preciso aprender com a cultura, pois é importante ter 

imaginação para criar e repensar alternativas para o contexto atual. Assim como a 

autora do primeiro artigo esta destaca que a esquerda não soube se adaptar as 

novas demandas de serviço da sociedade.  

 O terceiro artigo é uma entrevista realizada com a jornalista, política e pré-

candidata a eleição presidencial de 2018 Manuela D’Ávila. A entrevista foi 

concedida a Joanna Burigo e nela são abordados temas como a atual crise na 
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democracia, perspectivas de mudanças, crise na esquerda e os impactos das 

reformas na luta pelos direitos das mulheres.  

 Outra entrevista também originou um artigo deste livro e foi realizada com 

uma ativista dos direitos humanos, transfeminista e escritora conhecida como 

Helena Vieira, concedida a Rosana Pinheiro-Machado. São abarcados temas como 

a crise da esquerda e da democracia brasileira, as dificuldades enfrentadas pela 

esquerda a partir do momento que se tornou governo e se distanciou dos 

movimentos sociais, sobre a perda de identidade da esquerda diante as mudanças 

que a sociedade vem sofrendo e perspectivas de saída da crise. 

 No trabalho de Rosana Pinheiro-Machado, a colunista, professora e 

pesquisadora aborda a importância de imaginar alternativas para crise atual, saídas 

que vão para alem de uma proposta neoliberal. A necessidade de pensar um 

“projeto que coloque o marginal-coletivo no centro da perspectiva” (p. 237). Ela 

menciona a existência de alguns grupos que devem estar no centro de qualquer 

projeto pautado pela esquerda que são as comunidas quilombolas, indígenas, 

estudantes secundaristas e a informalidade urbana. Pinheiro-Machado reforça um 

ponto de uma entrevista dada por Tatiana Roque ao jornal El País (07/08/2017), 

“enquanto a esquerda se recusa a discutir certos temas, a direita vai lá e faz a seu 

modo” (p. 238). No final reforça a ideia de repensar o Brasil e o projeto político 

vigente com urgência.  

 No ultimo artigo do livro, Avelin Buniacá Kambiwá explora o impacto do 

golpe e da crise democrática na situação das mulheres indígenas brasileiras. A 

autora menciona que o golpe desenhado pela elite política tem a presença dos 

interesses do mercado e de latifundiários e estes tem buscado acabar com as 

poucas políticas conquistadas ao longo dos anos que gera como consequência a 

destruição dos povos indígenas. Kambiwá menciona algumas pautas que seriam 

exclusivas mulheres indígenas, por exemplo, a importância da presença e 

empoderamento das mulheres indígenas no sistema político. Ela conclui 
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mencionando que é importante que a esquerda desperte imediatamente, uma vez 

que uma direita reacionária e retrógrada esta cada vez mais presente e atuante no 

cenário político brasileiro.   

 Estas são as ideias básicas defendidas nos vinte e seis artigos presentes no 

livro. Textos de autoras admiráveis que se complementam e enfocam a necessidade 

de imediata reflexão e atuação da esquerda, para acabar com a crise que assola a 

democracia no país, sobretudo a democracia representativa. Atualmente, está claro 

o solapamento de direitos de minorias e o massacre de subalternos - o que sempre 

existiu, mas agora se escancara -, retirando do povo os poucos direitos adquiridos 

por lutas árduas e constantes. Mais do que nunca, a política de esquerda precisa 

incluir atores políticos que de fato representem toda a população brasileira, em 

toda a sua extensão territorial, mulheres e homens, cis e trans, homo e 

heterossexuais, negros, brancos, indígenas e tantos outros sujeitos livres de direitos, 

que caracterizam essa magnífica diversidade social. 
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