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FRASES  

 

1. “Viemos para reformar e ficamos na história como antirreformistas.” 

 

2. “Mais grave do que crise ou recessão, deixamos o Brasil como uma civilização 

em decadência. 

 

3. “Nossos intelectuais toleraram de maneira subserviente a corrupção explícita e o 

aparelhamento do Estado.” 

 

4. “Ficamos como defensores de ostentação e de mordomias no serviço público.” 

 

5. “Erramos, não por pensarmos como políticos de esquerda, mas por agirmos 

como direitistas defensores de privilégios, apenas um pouco mais generosos nas 

bolsas e mais espertos no marketing.” 

 

6. “Transformaram um programa reformista pela educação em um programa 

assistencial pela renda, e acreditamos na narrativa da mensagem publicitária de 

nossos marqueteiros de que tínhamos feito uma revolução.” 

 

7. “Saímos da condição de construtores da república para defensores das 

republiquetas corporativas em que o país foi dividido.” 

 

8. “Ficamos presos a sugestões de socialistas do século 19, esquecendo que suas 

propostas sociais e econômicas ficaram obsoletas devido à evolução 

tecnológica.” 

 

9. “Assistimos passivamente ao Estado ser apropriado por empreiteiras, políticos, 

sindicatos e servidores que o usam para usufruírem poder e vantagens 

patrimonialistas.” 

 

10. “Aceitamos a ilusão de que o Tesouro Nacional seria como um chapéu de 

mágico, com disponibilidade ilimitada de recursos financeiros.” 
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11. “É possível ter economia eficiente sem justiça social, mas é impossível alcançar 

justiça social sem economia eficiente.” 

 

12. “Caímos na armadilha do estatismo e de seus pares: o populismo e a corrupção.” 

 

 

TRECHOS 

 

1. “Na verdade, ele não ganhou, nós perdemos, porque ficamos sem projetos que 

seduzissem os eleitores. Deixamos um país em crise e decadência, com a 

população descontente, milhões nas ruas contra nossa corrupção, incompetência 

e falta de inspiração para o futuro. Perdemos por nossos erros. Estamos errando 

de novo ao nos perguntarmos por que ele ganhou, quais foram seus acertos 

táticos, suas manipulações de slogans e fake news e não por que nós perdemos, 

quais foram nossos erros estratégicos.” 

 

2. “Não vimos que o Estado ficou insolvente financeiramente, por causa do 

excesso de gastos. O Estado tornou-se também incompetente gerencialmente, 

por seu gigantismo e aparelhamento ao atender as reivindicações eleitorais e 

fisiológicas de nossos partidos e militantes. Ficou ainda indecente ao perder o 

compromisso com o público e os usuários, além de ser contaminado pela 

corrupção.” 

 

3. “A amarra aos líderes foi uma das principais causas de nossa derrota em 2018. A 

recusa da realidade e o culto à personalidade terminaram por aprisionar nossa 

linguagem, nossas análises, táticas e estratégias, sem metas e propostas para o 

longo prazo. Confundimos Estado com governo, governo com partido, partido 

com líder. Para proteger nossos líderes, subestimamos a corrupção diante da 

qual fomos omissos, sem acusar, julgar, punir nem ao menos criticar os 

responsáveis pela cobrança de propinas, depredação de estatais e de fundos de 

pensões. Não combatemos as prioridades equivocadas.”  

 

4. “Privatizamos as universidades estatais, limitando-as a servir os indivíduos que 

nela estudam e trabalham, assim como as tratamos como propriedade de seus 

alunos e professores, não da sociedade, do povo, da nação. Não transformamos 

as universidades em motor do progresso. Fizemos delas fábrica de títulos como 

bens de consumo, não símbolos do saber adquirido. Iludimos os jovens e suas 

famílias com diplomas de pouco valor para o futuro da vida e do país – como em 

muitos casos de escolas privadas – e comprometedores das finanças pessoais dos 

diplomados endividados.” 
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5. “Não percebemos que uma simples lei não muda a consciência de uma pessoa, 

se não vier acompanhada de bagagem cultural criada dentro de escolas com 

qualidade. Não soubemos explicitar a correção de nossas posições e, sem os 

cuidados necessários na educação da população, passamos a ideia de sermos 

culpados da desagregação familiar, da violência urbana e da dissolução de 

valores morais. Com o desencanto da população, perdemos a disputa com os 

grupos reacionários e moralistas. Mais uma vez, nosso erro foi menosprezar a 

educação de base, colocando-a em plano inferior ao ensino superior e aos 

costumes, achando que leis substituem escola, sem perceber que a transformação 

exige leitores educados que aos poucos, pela filosofia e literatura, adquirem uma 

nova mentalidade.” 

 

6. “No lugar da defesa da melhoria do transporte público, mantivemos o velho 

modelo de priorizar o aumento na produção e no uso de automóveis privados 

como símbolo do desenvolvimento. Para fazer isso possível, desviamos centenas 

de bilhões de reais de outros setores – inclusive do transporte público, da saúde e 

da educação – para viabilizar a indústria automobilística por meio da concessão 

de subsídios e pela construção de estradas e viadutos. Tudo isso para favorecer o 

aumento do número de automóveis nas ruas de nossas cidades, mesmo que os 

carros não andem por causa dos engarrafamentos.” 

 

 


