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Nas vésperas da primeira volta da eleição presidencial em França 

Um espectro põe em pânico a Europa… 
 

A alguns dias da primeira volta da eleição presidencial francesa, o pânico é palpável nas altas esferas e atinge 

tanto os governos como as Bolsas do mundo inteiro. «Nesta eleição fora das normas, tudo pode acontecer (…). A 

França já abalou o mundo e isso pode acontecer de novo», diz The Economist, o semanário financeiro da City de 

Londres (14 de Abril). Na Bolsa de Londres, neste dia 18 de Abril, a cotação do euro derrapou em relação ao da libra 

esterlina, o que leva a agência Reuters a noticiar: «A ansiedade dos investidores perante a saída do Reino Unido da 

União Europeia deslocou-se para as próximas eleições em França e o estado da economia dos EUA.» 

 
Após a eleição de Trump, 

após o Brexit... 
 

As cotações do ouro, valor-refúgio dos 

especuladores, disparam. O jornal australiano Sydney 

Morning Herald (de 17 de Abril) explica, como o fazem 

muitos outros, que «com a primeira volta da eleição 

presidencial em França, a imprevisibilidade do 

resultado leva certos analistas a encarar o mais 

extremo dos cenários, após a vitória-surpresa de Trump 

na eleição presidencial dos EUA, em Novembro, e a 

saída imprevista do Reino Unido da UE, no passado 

mês de Julho». 

 
«Insurreições eleitorais» 

 

Numa entrevista a vários jornais europeus, 

refere o jornal britânico The Guardian (de 18 de Abril), 

«Lagarde declarou que a eleição em França causa uma 

incerteza crescente a nível mundial, pondo em causa o 

futuro da moeda única (o euro)». EUA, Reino Unido, 

França… É, em todo o mundo, a era das «insurreições 

eleitorais», segundo a expressão de Hubert Védrine 

(antigo ministro francês). 

O candidato oficial do PS (partido presidencial 

que está de saída) – que tinha ganho as Primárias no seu 

partido com uma imagem de «crítico» – foi desterrado 

para a 5ª posição nas últimas sondagens. No que respeita 

à Direita, uma derrota de Fillon levaria à explosão 

imediata do seu partido (Les Républicains). 

François Hollande, presidente caído em 

desgraça mesmo antes do final do seu mandato – 

obrigado a não se recandidatar por causa da rejeição sem 

precedentes da sua política – quer desempenhar o papel 

de vigilante. Numa entrevista (a 12 de Abril), ele 

distribui boas e más notas, denunciando «serem 

perigosas as simplificações e as falsificações» e 

apontando o dedo, em particular, para Jean-Luc 

Mélenchon. 

 
Capitão de Titanic 

 

Grotesco capitão de um Titanic, Hollande 

garante: «Até ao último momento, indicarei aos 

Franceses quais são os riscos». Noutra entrevista, 

Hollande acrescenta: «Deste episódio, tiro uma 

conclusão: tem de deixar de haver Primárias em 

partidos de governo. Se não, em breve deixará de haver 

qualquer partido de governo neste país.» As Primárias 

são uma expressão caricatural das instituições da Vª 

República, dirigidas – desde a sua origem – contra a 

própria existência desses partidos, os quais foram 

finalmente privados das suas prerrogativas de 

designarem directamente o seu próprio candidato ao 

posto de bonaparte. E Hollande desempenhou um papel 

nessa manobra. 

 
Um «choque» em perspectiva 

 

Mas, além da França, todos os «partidos de 

governo» estão entalados entre, por um lado, as 

exigências do capital financeiro às aranhas – querendo 

anular todos os compromissos políticos e sociais que 

teve que fazer, desde há dezenas de anos, perante a luta 

das classes trabalhadoras – e, por outro lado, a rejeição 

que esta política suscita. Foi aquilo que se exprimiu, 

durante meses de combate, no ano passado, pela retirada 

do Projecto-lei de El Khomri, aquando das 

manifestações e das greves, em torno de um eixo de 

resistência formado pelas Confederações sindicais CGT 

e CGT-FO. 


