
    Análise (ampliada) de conjuntura

Esta análise é evidentemente incompleta, porque se mantém ao nível das
mudanças superficiais, individuais e partidárias, deixando de esquadrinhar
os  pressupostos  concretos  –  políticos,  sociais,  econômicos,  militares  e
internacionais – da infraestrutura.

Há para observar, quanto aos agentes da política, duas categorias básicas: a
dos conservadores e a dos que – à falta de designação melhor – se chamou
de progressistas.  Outro critério  psicológico de classificação  costuma ser
utilizado: o que os divide em moderados ou radicais. Mas há conservadores
e progressistas  moderados,  conservadores  e  progressistas  radicais.  Mais:
para que as pessoas se tornem militantes em política, atuantes no interesse
de uma tendência, é preciso – não sendo “fisiológicas”, – que se movam
por uma ideia-força, por uma doutrina que fala à sua imaginação, se ajusta
aos seus sentimentos.

No Brasil, desde as primeiras décadas do século XX, os progressistas se
reuniam,  basicamente,  em  torno  a  esta  ideia-força:  o  combate  ao
capitalismo, a defesa da classe trabalhadora (a par do desenvolvimento do
país).  Na  ponta  mais  radical  e  doutrinária  desse  espectro  (à  esquerda),
estavam  os  comunistas  (jacobinos),  que  em  diferentes  épocas  se
distribuíram  por  legendas  como  PCB,  PC  do  B,  PCBR;  à  sua  direita
achavam-se  socialistas  e  trabalhistas,  que  em  diferentes  épocas  se
distribuíram por legendas tais como PSB, PTB, PDT, PTN, e já em direção
ao  centro,  completando  o  grupo  dos  girondinos,  situavam-se  liberais,
distribuídos,  em diferentes  épocas,  por  legendas  tais  como PDC,  PL  e
mesmo UDN,  antes  de  chegarem,  durante  a  ditadura  de  1964,  o  MDB
(PMDB), e depois,  durante a Constituinte  de 1987-1988, o PSDB. Essa
configuração se  manteve,  basicamente,  até  a  queda do muro de  Berlim
(1989),  quando chegaram ao auge as contradições que,  dentro da esfera
soviética de poder, ou no movimento global da história, decepcionaram os
militantes e desacreditaram aquela ideia-força. 

Para identificar alguém como de esquerda, hoje, o dado mais abrangente
parece  a  defesa  dos  direitos  humanos.  Os  ativistas  se  agrupam  sob
múltiplas  bandeiras  libertárias  –  constantes  das  pautas  feministas,
antirracistas,  de  modo  geral  antidiscriminatórias,  minoritárias  –  ou



ambientalistas,  não  conseguindo  a  esquerda  abraçar  um  denominador
comum compreensivo  dessas  variadas  teses.  Dois  outros  elementos  que
poderiam ser  lembrados  em várias  épocas  e  circunstâncias  –  a  ética,  o
nacionalismo  –  são  prejudicados  pela  apropriação  viciosa  que  deles  se
costuma fazer, como parte da estratégia de dominação. 

Quando falamos, de modo geral, em liberdade, igualdade e fraternidade,
tratamos  de  valores  universais,  que  podem  ser  alinhados  a  outros  –
finalísticos  como paz,  desenvolvimento,  bem estar  –  e  mais  concretos,
instrumentais  –  como  Direito,  Constituição,  justiça  –  que  podem  não
obstante ser assumidos, como costuma acontecer com partidos da direita,
da  boca  pra  fora,  em sua  propaganda.  Mas  a  esquerda  se  identifica  na
medida  em  que  os  utiliza  na  atuação  concreta,  pela  fidelidade  a  esses
valores, absorvidos por sua ideia-força.        

Os  últimos  acontecimentos  fazem-na  descobrir,  em  sua  atuação,  um
elemento comum, de que não tinha consciência: a racionalidade. Não tinha
consciência porque não a punha em discussão: a racionalidade lhe parecia
pressuposto  da  ação  política  tanto  quanto  da  modernidade,  achando-se
presente e soberana na vida atual. E por isso admitia para seus adversários
a designação de fisiológicos, sem rejeitar para si mesma a designação de
“ideológicos” (como sinônimo de quem se prende a ideias e razões). Mais
recentemente,  no  Brasil,  os  tropeços  bolsonaristas,  as  inverdades  que
cometiam  na  descrição  dos  fatos,  pareciam-nos  descuidos,  de  que
achávamos  graça  ou  troçávamos;  erros,  e  não  parte  conatural  do  seu
discurso.  

Foi-nos por isso tão incompreensível, tão difícil de interpretar, sua vitória
eleitoral em 2018. Mais ou menos como acontecera na eleição de Fernando
Collor (1989): a partir das características pessoais do candidato – que sob
nenhum aspecto  o  recomendavam ao exercício do cargo – a  vitória  foi
atribuída  ao  voto  dos  estratos  mais  avessos  a  acompanhar  e  conhecer
política.  Avançou-se na análise ao se pôr o foco em algumas pessoas e
segmentos que o apoiaram – por exemplo, significativas parcelas das forças
armadas e profissionais da segurança; o capital financeiro, a classe rica ou
média alta,   o agronegócio, a mídia e setores corruptos da magistratura;
algumas  lideranças  fundamentalistas,  como  Olavo  de  Carvalho,  igrejas
neopentecostais.  Esses conseguiram construir  uma unidade relativamente
durável de perfis e interesses, que no seu todo, a partir de algumas ações
programáticas, mostrou afinidades com o fascismo.   



Já conseguimos, hoje, interpretar essa eleição, e relativa durabilidade dessa
aliança,  como um fenômeno  ideológico  (ausente  na  eleição  de  Collor),
sinalizador  de  uma  insuspeitada  divisão  existente,  em  nossa  sociedade,
entre, de um lado, os que podemos chamar de míticos, e, de outro, os que
podemos chamar de racionais.  Uma das chaves para sua explicação é o
fundamentalismo religioso.   A fase atual da história brasileira – a revanche
desferida  pelo  esquema  de  1964  –  é  uma  revivescência  do  “regresso”
(1836-1840), com algumas tintas contemporâneas e internacionais. Aliás, a
volta ao passado, com o retorno às austeras (na sua imagem) figuras do
Império brasileiro, é um dos mitos cultivados por essa direita mal cozida e
extemporânea; com efeito, é na primitiva inocência das origens que, para os
fundamentalistas, se encontram a felicidade e o ideal. 

No processo de mudança estrutural percebe-se outra semelhança entre as
duas  épocas:  mudança política  com a  abdicação de D.  Pedro I  e  maior
presença  da  Inglaterra;  mudança  econômica  com  o  estabelecimento  da
economia cafeeira; mudança estamental em decorrência da expansão desta,
e assentamento das bases burocráticas do Estado brasileiro. São hoje, em
grande  parte,  extratos  populacionais  resultantes  dessa  massa,
insuficientemente  absorvidos  pela  economia  e  pelos  serviços  públicos,
marginalizados no processo histórico, que buscam protagonismo através de
uma prática religiosa secundarizada, isto é, não-elitista, e tradicionalmente
desvinculada do Estado. Assim como aconteceu nos Estados Unidos, no
início do século XX, também o protestantismo, no Brasil, vem sendo uma
porta  para  a  inserção  social,  para  a  construção  de  poder  econômico  e
político.   

Cada  um  dos  setores  componentes  dessa  aliança  espera,  do  regime,  a
garantia dos seus interesses: o setor fisiológico, a manutenção e expansão
dos  seus  nichos  negociais  ou  estamentais;  o  setor  ideológico,  a  maior
participação possível na administração, e aumento de seu protagonismo na
educação, na polícia dos costumes, na comunicação, com a elasticidade que
lhe for permitida.    

A partir dessas projeções, desenha-se o dever da esquerda: a defesa, em
primeiro lugar, do Estado Democrático de Direito e da Constituição, a luta
contra uma desigualdade que, no Brasil, vem se tornando cada vez mais
assustadora.  Por  esse  lado  impõem-se  algumas  providências  materiais
inadiáveis,  em favor da maioria dos brasileiros: a efetivação do imposto
sobre  as  grandes  fortunas,  previsto  na  Constituição;  a  criação  da  renda
mínima; o direito universal à saúde; o acesso à educação secularizada; e,
para os moradores das cidades, o transporte coletivo gratuito.  



O relativo esvaziamento da atuação político-partidária vem situando, em
entidades da sociedade civil, atividades auto organizativas e de autodefesa,
assumidas  por  grupos  sem  filiação  política  explícita.  Nessa  busca  do
comum  talvez  se  encontre  o  sinal  para  a  ideia-força  emergente  como
aglutinadora:  a  prática  da fraternidade.  Com efeito,  depende em grande
parte da institucionalidade a realização dessas duas metas da Revolução
Francesa – a liberdade e a igualdade – mas a terceira, que parece ter ficado
esquecida, depende de nós mesmos para se tornar parte comum da vida. 

Com  isso,  aos  partidos  de  esquerda  se  reserva  em grande  parte  a  luta
institucional, nos parlamentos e tribunais; dela se espera, tão cedo quanto
se  torne  possível,  a  correção  de  graves  desequilíbrios,  ocorridos
ultimamente  junto  a  esses  poderes  ou  por  parte  desses  poderes,  com a
perversão e inaplicação de normas e princípios constitucionais em matéria
eleitoral e jurisdicional.        
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