
O conto de fadas poderá durar muito menos que o previsto 

 

 
 
Nem a encenação dos primeiros passos do 

novo Presidente, digna do Festival de Cannes, nem 
o aperto de mãos viril, olhos nos olhos, com 
Donald Trump, nem as sessões de selfies com 
todas as grandes figuras deste mundo – por 
ocasião do G7 e da Cimeira da NATO – têm poder 
para fazer desaparecer a dura realidade. 
 
 

Os comentadores políticos de todos os quadrantes maravilharam-se, nestas últimas 
semanas, com a meteórica ascensão de Emmanuel Macron, «homem novo, jovem e empreendedor», 
maravilharam-se com a construção ex nihilo (a partir do nada), em apenas um ano, de um partido 
capaz de lhe dar uma maioria no Parlamento, empenhados em separar estes «milagres» da 
catástrofe política e institucional que lhe abriu o caminho e que continua a ser a fonte de todas as 
suas angústias. 
 
 Hollande estampou-se na resistência da classe operária, mobilizada com os seus 
sindicatos – CGT, CGT-FO, SUD – contra a Lei de El Khomri, que cristalizou a rejeição da maioria da 
população a toda a política de «reforma» feita pelos sucessivos governos e provocou o derrube dos 
grandes partidos institucionais. 
 

«Expulsos» Hollande, Valls, Sarkozy, Fillon,..., o capital financeiro necessitava encontrar – 
com urgência – o homem a instalar no trono de Bonaparte, para tentar colmatar o vazio e evitar que 
se aprofunde o desmoronamento das instituições, garantindo assim, contra tudo, o poder do capital. 
 

Este homem foi Macron – que, segundo eles, tinha a vantagem de aparecer como um homem 
novo, ainda que tenha sido ex-sócio do Banco Rothschild e ex-ministro da Economia de Hollande. 
Foi Macron, que a chantagem da “ameaça Le Pen” permitia propulsar, à falta de outro, para o trono! 
Quanto ao seu partido, trata-se de um partido de «filiados de última hora», produto de uma sábia 
reciclagem de restos dos velhos partidos institucionais, jogando no “salve-se quem puder», aos 
quais foram amalgamados candidatos variados da sociedade civil, partidários de uma 
desregulamentação sem limites (do tipo Uber). Um partido de seguidistas, frágil, totalmente 
agarrado à pessoa do Presidente, sem lhe proporcionar em troca – mesmo com uma maioria 
absoluta – a base política que era suposto esse partido fornecer-lhe e que não tem. 
Toda a fragilidade da situação se concentra nisto. 
 

O capital financeiro e os «mercados» já decidiram o roteiro de Macron. Deve triunfar onde 
fracassaram os seus antecessores, desmantelando, primeiro que tudo, o Código Laboral. 
O entusiasmo com que foi acolhido pelos dirigentes europeus, na primeira fila dos quais se encontra 
Merkel, está relacionado com este objetivo. 
Para eles, voltar a operar um recuo em França sobre o Código Laboral – perante a resistência das 
massas – proporcionaria, em cada um dos seus países, uma lufada de ar fresco que fomentaria a 
mobilização na Alemanha contra a Agenda de Schroëder, em Espanha e em Itália contra a reforma 
das leis laborais... e abriria novas brechas na «coesão» da União Europeia. 



 
A dura realidade está nisto, incontornável. 
Por um lado, um Governo sem uma verdadeira base social e política no país, cujos actos não 

farão senão sublinhar ainda mais, perante amplas camadas da população, o carácter 
antidemocrático das instituições em agonia da Quinta República. 
Por outro lado, a persistência de uma resistência que mobilizou, durante cinco meses, centenas de 
milhares de trabalhadores com as suas organizações (CGT, CGT-FO, SUD), que continuou nas eleições 
– dando, na primeira volta das Presidenciais, 7 milhões de votos a Jean-Luc Mélenchon –, reunindo 
na segunda volta 16 milhões de eleitores, que se recusaram a votar em Macron, ainda que 
chantageados com o perigo da extrema-direita. 

Resulta difícil não ver nestes factos a inevitabilidade de um enfrentamento.   
 

No período intermédio entre a constituição do Governo e as eleições legislativas, várias vezes 
se encontraram representantes do Patronato, dos sindicatos, o Presidente da República, o Primeiro- 
ministro e a ministra do Trabalho. 
Cada um se esforçou – como é habitual – em detectar «aberturas» e «margens de manobra», por 
mais pequenas que fossem. 

Foi glosado o «prazo largo», «a necessidade de dar tempo ao tempo», insistiu-se na diferença 
que existe entre «concertação» e «negociação». 
Numa palavra, estavam a realizar-se todas estas reuniões bem polidas – que bem poderiam durar 
ainda mais alguns dias – quando o jornal Le Parisien, ao publicar a 5 de Junho um dossier intitulado 
«Revelações sobre os decretos presidenciais de Macron», acelerou o ritmo da música. 
Já se suspeitava, mas agora foram revelados os factos, indiscutíveis: o Governo decidiu arrombar a 
porta. 
 

Sem gritos, sem declarações intempestivas e sem desconhecer as dificuldades dos períodos 
de férias, «não teremos outro remédio senão encarar as coisas de frente», como o notava um 
militante. 
Sem se iludirem com o papel de contrapeso do Parlamento – eleito segundo regras feitas à medida 
para dar uma maioria ao Presidente – milhões de militantes irão votar, a 11 e 18 de Junho, nos 
candidatos da França Insubmissa, e voltar a afirmar assim a sua exigência de ruptura com o sistema, 
a sua vontade de colocar no centro do seu combate a revogação da Lei de El Khomri, primeira etapa 
do combate contra a Lei do Trabalho XXL de Macron. 
 

Eles sabem que, para além desta etapa e em continuidade com os combates já 
desenvolvidos, a luta terá agora que ser preparada sobre o terreno directo da luta de classes e, 
portanto, da luta para a realização, na prática, da unidade dos trabalhadores e das suas organizações, 
com o objectivo de dar forma ao juramento que fez das últimas manifestações um bloco contra a Lei 
do Trabalho: «Não desistiremos!», e forneceu o fio condutor da Conferência nacional de 25 de Março 
de 2017 «em defesa das conquistas operárias de 1936 e de 1945». 
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