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A Governabilidade Impossível: Reflexões sobre a partidocracia brasileira

Atualmente, há um amplo debate sobre o que temos como democracia no Brasil, a chamada democracia
representativa. Segundo Paulo Cannabrava Filho, à direita e à esquerda parece haver consenso de que o
presidencialismo de coalizão não funciona, ou não está funcionando devido ao excessivo fisiologismo dos integrantes
desse Congresso, e evoluiu para um presidencialismo de colisão.

Em um contexto em que para &ldquo;consertar o país&rdquo; tem-se trabalhado arduamente para a destruição da
democracia, entregando petróleo, terras e empresas, liquidando os direitos dos trabalhadores, desarticulando políticas
sociais básicas nas áreas de saúde e educação &mdash; enfim, articulando oligarquias nacionais e interesses
transnacionais, não mais contidas pelas instituições, por regras do jogo democráticas, o livro A Governabilidade
Impossível busca para nos possibilitar um olhar crítico sobre o passado e o presente da política brasileira.

Ao traçar o processo histórico de formação da nova direita, da expansão do neoliberalismo, de como os interesses da
oligarquia foram se estruturando em partidos políticos e deformando as eleições, incluindo o papel da mídia, do judiciário,
dos bancos e outros atores centrais do processo político, Cannabrava abre uma perspectiva muito mais clara para
entender os nossos desafios atuais. Para o sociólogo Ladislau Dowbor, autor do prefácio à obra, mais que um livro de
&ldquo;política&rdquo;, o livro pode ser considerado uma ferramenta para entendermos melhor as engrenagens do
poder e nos organizarmos para os inevitáveis enfrentamentos.

Sobre o autor: Paulo Cannabrava Filho tem 82 anos. Trabalhou nos jornais Correio da Manhã, A Nação e Última Hora. Com
o golpe de 1º de abril de 1964, foi para o exílio, onde seguiu atuando como jornalista na Rádio Havana, France Press
(AFP), diários Expreso e El Nacional, na Bolívia, Inter Press Service (IPS). Coordenou a Comunicação na Comissão de
Negociação para os novos Tratados do Canal do Panamá, em 1977. No Brasil, junto com Neiva Moreira, lançou o Jornal
do País, extinto em 1987. É autor dos seguintes livros: Militarismo e Imperialismo in Brasile, pelas editoras italiana Jaca
Book (1969) e argentina Tiempo Contemporáneo (1970); Breve storia de la Políticadi agressione USA in America (1973)
e Sulla strada di Sandino (1978), pela Jaca Book. Em 1973, a peruana Editorial Horizonte lançou o livro Chile: anatomia
de un golpe e, em 2003, a editora Cortez, no Brasil e Plaza y Valdez, no México, lançou No olho do furacão - América
Latina nos anos 60/70. Desde 2015 coordena o projeto da revista virtual Diálogos do Sul, que é a continuidade da
revista Cadernos do Terceiro Mundo.
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