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O editor do jornal me pediu que

comentasse esses 20 anos de muro

caído, enviando-me algumas questões

que acha interessante comentar.

Tentei, mas, de fato, produzi mais uma

crônica do que uma análise dita

“científica”. Vamos ver se serve para

entender a coisa.

A famosa queda do muro de

Berlin, em 1989, teve muitos efeitos

simbólicos ou psicossociais. De fato,

ele já estava caindo há algum tempo.

Desde o inicio dos anos 1980 eram

claros os sinais de decadência do bloco

soviético, aquela rede de ‘republicas

populares’ que degeneraram em

ditaduras policiais. Se olhamos para o

panorama mundial, para os partidos

comunistas pró-soviéticos, o muro já

havia caído há muito tempo. Perdiam

eleitorado, perdiam audiência, perdiam

peso nos movimentos sindicais e

populares, perdiam, inclusive, aquilo

que restava de sua aura progressista,

que já não era grande coisa.

Muitos quiseram ver aí o fim de

utopias igualitárias, comunistas ou não.

Se olhamos pelo retrovisor, os anos

1980 tinham sido, em especial no

terceiro mundo, a década perdida dos

ajustes estruturais, da crise da dívida,

da ofensiva do pensamento único, isto

é, da crença segundo a qual os

‘mercados livres’ faziam muito mais e

melhor do que o planejamento e a

intervenção estatal. O mercado era

apresentado como a matriz ótima da

eficiência, da riqueza e da justiça. Isto

é, finda a ilusão comunista e

derrubadas as ditaduras do leste, os

mercados livres iriam fazer com que o

mundo produzisse mais, distribuísse

mais, diminuísse pobreza e

desigualdade, premiando com

neutralidade e objetividade aqueles que

eram operosos e engenhosos, punindo

vagabundos e ineficientes.

Houve quem dissesse que, com

a queda do muro e a desintegração da

URSS, logo depois, o capital perdera o

medo. Por detrás dessa frase estava a

convicção de que o chamado

socialismo real, mesmo com todo seu

atraso econômico, seus campos de

concentração e regimes policiais,

impunha certa disciplina civilizatória no

capitalismo ocidental, obrigando-o a

aceitar algumas reformas distributivas.

Esse raciocínio era transposto também

para a periferia do sistema: a margem

de manobra dos movimentos

nacionalistas e terceiro-mundistas



dependia, em grande medida, da

competição EUA-URSS (com a

participação coadjuvante da China). O

argumento tinha muito de exagero e de

justificação da barbárie stalinista. Aliás,

em alguns casos, a identificação com o

leste mais atrapalhava do que ajudava

os movimentos operários ocidentais –

alguns partidos comunistas do ocidente

procuravam mesmo distanciar-se

dessa herança, como mostrou o euro-

comunismo, na Itália e na Espanha, por

exemplo. Somados os números, os

trabalhadores da Europa ocidental

tinham bem pouco a invejar, quando

olhavam para seus irmãos da

Alemanha oriental, da Romênia,

Polônia e, mesmo, da jóia da coroa, a

Rússia soviética. E os militantes de

esquerda engoliam em silencio o fato

de que Stalin matara mais comunistas

do que todas as ditaduras latino-

americanas juntas.

Passado o vendaval, porém,

desintegrar -se-ia logo o sonho do

mercado livre, do ajuste neoliberal

emancipador, do fim da história. Era

ainda mais frágil do que as utopias do

“socialismo” estalinista. Foram

nascendo outras “utopias” igualitárias.

Algumas definindo a si mesmo como

utopias – outras, pelo contrário,

recusando esse rótulo, afirmando que,

sim, outro mundo era possível, não

utópico. Foi-se redesenhando e

recuperando a crença de que as

relações entre os homens poderia m ser

reformadas segundo a razão -- e pelo

caminho da política, da luta entre

grupos e classes sociais, interação em

que existe força e convencimento, na

velha formula de Maquiavel.

Recomenda-se ouvir, mais uma

vez, o velho samba de Assis Valente,

cuja letra reproduzimos em outro lugar

desta página (vide box). O mundo não

acabou e muita gente se arrependeu

de ter beijado quem não devia. Na

América latina, o final do século já

mostrava sinais de que havia espaço e

necessidade para fazer samba.

Nenhuma revolução, por certo. Por

vezes, mais retórica do que resultados,

mas, com toda evidência, um cenário

bem diferente se abriu. Vai ser

povoado por personagens novos?

E o mundo não se acabou – composição de
Assis Valente, 1937.

Anunciaram e garantiram
que o mundo ia se acabar
Por causa disto a minha gente
lá em casa começou a rezar
Até disseram que o sol ia nascer
antes da madrugada
Por causa disto nesta noite
lá no morro não se fez batucada
Acreditei nessa conversa mole
Pensei que o mundo ia se acabar
E fui tratando de me despedir
E sem demora fui tratando de aproveitar
Beijei a boca de quem não devia
Peguei na mão de quem não conhecia
Dancei um samba em traje de maiô
E o tal do mundo não se acabou
Peguei um gajo com quem não me dava
E perdoei a sua ingratidão
E festejando o acontecimento
Gastei com ele mais de quinhentão
Agora soube que o gajo anda
Dizendo coisa que não se passou
Ih, vai ter barulho e vai ter confusão
Porque o mundo não se acabou



Vamos ter enredos novos? Isto não

está escrito na história – nada está

escrito. Há muitos séculos, alguns

filósofos defendiam a tese de que a

razão humana era inata, de que havia

idéias e conceitos que pré-existiam à

experiência. Outros diziam que a mente

humana era uma tabula rasa, folha em

branco, onde a experiência marcava

imagens e constituía idéias. Um filósofo

alemão propôs uma alternativa

instigante: a mente humana não tem

nada escrito a priori, mas não é

exatamente uma folha em branco, é

uma folha pautada. Escreve-se no

interior de uma pauta. Também a

história tem suas pautas, suas claves,

seus andamentos – mas a melodia, a

trajetória de cada músico e

instrumento, e as harmonias, as

combinações e contrapontos entre

eles, são algo que resulta daqueles que

compõem. O diabo é que a analogia

termina por ai: na história humana, não

há compositor fora da pauta. Termino

com uma velha citação, hoje meio fora

de moda. Sintetizo a passagem de

Marx, para economizar espaço:

“Na produção social da própria
vida, os homens contraem
relações determinadas,
necessárias e independentes de
sua vontade. Em certa etapa de
seu desenvolvimento, as forças
produtivas da sociedade entram
em contradição com as relações
de produção. De formas de
desenvolvimento das forças
produtivas, estas relações se

transformam em seus grilhões.
Sobrevém então uma época de
revolução social. A humanidade
só se propõe as tarefas que pode
resolver, pois a própria tarefa só
aparece onde as condições
materiais de sua solução já
existem, ou, pelo menos, são
captadas no processo de seu
devir.

Nestes vinte anos, muito se

falou sobre a queda do muro e suas

conseqüências. Ou inconseqüências:

depois que aquele muro caiu

percebemos que há muitas outras

muralhas a derrubar, se queremos um

mundo menos perverso.


