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De fogueiras e cinzas
Para considerável parcela da população brasileira, a democracia significou o
aprofundamento da miséria, e os pobres que emergiram na cena política, a partir da
década de oitenta, são vistos pelos novos miseráveis como beneficiários de um pacto

o perigo é que uma civili>uçào global universalrnente correlata possa produzir
bárbaros em seu prõprio SCIC) por furar milhões de pessoas a condicoes que, a
despeito de todas as aparências. são as condições de selvageria.'
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Hamilton Pereira
(Pedro Tierra)

Ex-secretário da Cultura do
Governo do Distrito Federal

irvo-me desta reflexão
de Hannah Arendt, es-
crita ainda na primeira
metade do século XX,
porque de algum modo

antecipa situações que passamos a
viver de maneira aguda e generali-
zada no mundo e particularmenie
no Brasil, nesses últimos anos. Ne-
nhum organismo de natureza políti-
ca, social, religiosa, civil ou militar
escapa à dilaceraçào em que se de-
bate a sociedade brasileira. O volu-
me, a qualidade e o ritmo das mu-
danças que ocorreram no Brasil nos
últimos 25 anos aprofundaram o abis-
mo que histoncamente separou ricos
e pobres e gestaram urna legião cada
vez maior de deserdados abaixo do
que se convencionou nomear linha
de pobreza. Tal processo ocorreu si-
multaneamente à derrota da ditadura
militar e aos avanços democráticos
que conquistamos. Em urna palavra,
para considerável parcela da popu-
lação brasileira a democracia signifi-
cou o aprofundamento da miséria.

As profundas modificações deri-
vadas da terceira revolução indus-

trial, com a introdução, expansão e
domínio da informática, automação,
etc, alteraram substancialmente o
processo ele produção social e
redefiniram o lugar - e a importân-
cia de cada segmento - das classes
trabalhadoras nas lutas sociais. As
políticas adotadas pelas elites, revi-
goradas depois do susto eleitoral de
1989 e o tropeço do curto período
Colior, a despeito de todos os eufe-
mismos que em geral se utilizam
para defini-Ias, não escondem sua
face criminosa. Para efeito deste
diálogo, importa iluminar os objeti-
vos que fixaram: viabilizar a ofen-
siva neoliberal e liquidar a presen-
ça do Estado brasileiro na econo-
mia, retirando do seu controle as
grandes empresas dos setores de
telecomunicações, elétrico, siderúr-
gico, mineral, ele, que, a rigor : eram
instrumentos estratégicos de gover-
no e condição para tornar possível
um projeto nacional; quebrar a es-
pinha dorsal dos sindicatos e neu-
tralizar sua capacidade de opor al-
guma resistência ao novo padrão de
acumulação capitalista; produzir a
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erosão dos valores culturais de so-
lidariedade, partilha e pleno desen-
volvimento das potencialidades lui-
manas, cultivados pelas classes tra-
balhadores ao longo dos últimos 10
anos, e substitui-los pela prevalência
do individualismo, do lucro, da espe-
culação e do consumo como valores
absolutos: e. assim, reduzir a peque-
na parcela de brasileiros enquadrável
na categoria de cidadãos à mera con-
dição de consurrndores.

A miséria econômica de milhões
fatalmente incide sobre os movimen-
tos sociais, sobre o Conjunto da So-

ciedade politica. sobre os valores
culturais, sobre a ética que antes
regulava as relações da sociedade.
Com ela agrava-se o processo ele
exclusão social - como aludi acima
-. amplia-se sobretudo a distância
que separa os Pobres dos miseráveis.
Os pobres, que, pela ação organiza-
da por meio de sindicatos, associa-
ções comunitanas, partidos, emergi-
ram na cena política, conquistando,
como classe, a partir da década de
0, importantes espaços institucionais,

são Vistos pelos novos miseráveis
como I)('ndiciáriOs de um pacto so-
cial que os marginaliza e os oprime.
Não podem reconhecê-los, portanto.
corno porta-vozes de suas demandas.
todas elas urgentes. Tornam-se, es-
ses novos excluídos, por este cami-
nho, presa fácil da sedução do dis-
curso das elites, que OS têm utilizado
corno força eleitoral para derrotar a
esquerda.

É indispensável para os setores
organizados das classes trabalhado-
ras - para a esquerda brasileira -
enfrentar, em termos de ação poli-
tico-cultural, este desafio: que mo-
vimento deve ser produzido para
atrair a multidão de miseráveis e
retirá-la do controle das elites? A
simples sucessão dos processos elei-
torais, mesmo com vitórias impor-
tantes, não tem respondido satisfa-
toriamente. O exercício de manda-
tos "populares" seja no Parlamento
ou nos Executivos, tampouco. Quan-

do me refiro à ação político-cultu-
ral. quero produzir uma reflexão que
remeta a esquerda não apenas ao
debate intelectual indispensável das
novas utopias; da conversão delas
num programa capaz de empolgar

A esquerda brasileira
quer a transformação

do país ou quer
simplesmente incluir-

se na ordem?
Democratizar o país,

torná-lo um país
justo com seus

filhos?
É possível alcançar

esses objetivos
repetindo os mesmos
métodos dos partidos

conservadores?

não apenas o numero - aliás, cada
vez menor - ele trabalhadores com
sua carteira assinada, mas o conjun-
to das classes trabalhadoras e, mais
além, outras classes e segmentos da
sociedade que dela se aproximem:
da tradução) deste programa em pro-
jetos de governo para o curto pra-
zo. Quero mais que isso: o debate
cru dos valores. Para que
estamos disputando a condução dos
destinos do Brasil? A questão é: :1

esquerda brasileira quer efetivamen-
te a transformação do País? Ou quer
simplesmente incluir-se na ordem?
Democratizar o País, desenvolvê-lo
de maneira sustentavel, torná-lo um
país justo com seus filhos? Se é isso

que deseja a esquerda brasileira,
outra pergunta a responder: é
sivel alcançar esses objetivos repe.
tindo os mesmos métodos (los Par.
tidos consen'adores?

11,1 um fato irrecusável diante
nos: instalou-se uma crise de legiti-
midade. tanto nos partidos como
movimentos sociais. 1 laverá exceçôe,
por certo. Para confinnar a regra. Não
se trata apenas de uma crise de nat'j.
reza filosófica, mas de um prohleni
Pratico: desprovido )5 de legitimidade

movanentos sociais e os partidos
perdem a capacidade de convoca.
cão, dc mobilização e, portanto, de
intervir de modo eleito na.s dispu
da sociedade. Seni cair na tentação
da nostalgia, é útil lembrar: os movi-
incritos que ('mergiram há 20 anos e
os partidos que lhes deram expres-'
são institucional foram lançados com
pr( idigiosa energia para o coração da
dinâmica política do País. Era o grito
organizado dos excluídos de então.
Antes deles, aquele grito nào encon-
trava traduçào no idioma exercitado
nos estreitos espaços institucionais
vigentes durante o regime militar.
Recordemos a primeira greve dos
operários da construção civil, em
Brasília. Os trabalhadores não
verbalizavam nenhuma palavra-de-
ordem. Os pedreiros baixavam dos
andaimes e faziam seu arrastào, pa-,
ralisando uma obra após outra. Eles
urravain como animais. Era o grito
que expressava a alegria absoluta de
rebelar-se contra a exploração que
lhes havia saqueado tudo, até a pala-
vra. Recordemos Guariba, interior de
São Paulo. Era a fúria dos bóias-frias
em estado bruto e o fogo nos canavi'
ais. E o ministro do Trabalho, atônito,
suplicando por um interlocutor. Inici-
almente não havia sequer uma pauta
de reivindicações, imaginem um
interlocutor... Almir Pazianotto, a cer-
ta altura do conflito, expressou assifl1
seu desalento: "Prefiro mil vezes I1C

gociar com 0)5 metalúrgicos do AI3C-
Pelo menos têm um objetiVO
identificável".
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Essa aparência [X)dC LOfl(l1.l7.iI a
ilu são de que OS pedreiros de
Brasília ou os bóias-frias de Guariba
eram mais radicais que os

talUi'gicOs de São) Bernardo nos
seus objetivos. Na verdade, não se
trata aqui de quantidade. de maior
OU menor radicalidade. mas do lu-
gar a partir (10 qual se trava a luta.
Os dois primeiros estavam fora do
horizonte concebí vel pela ditadura.
no plano da política, e na periferia
dos interesses cio capital. no plano
econômico . Sequer se encontravam
entre os trabalhadores formais.

Os operários do ABC representa
vam um impulso mais profundo. Po-
larizavam a insatisfação de vastos se-
tores da sociedade e estavam planta-
dos no setor de ponta cia economia.
Articulavam suas reivindicações es-
pecíficas, trazend consigo todo o
acúmulo da classe operaria brasileira
que os antecedeu, com os anseios
políticos de outras camadas sociais
traduzidos nas bandeiras, aliás modes-
tas, da reposição salarial, da liberda-
de de organizaçào sindical e política,
do direito de greve, etc. Aqui reside.
em grande medida - na generosida-
de do projeto -: a capacidade que os
metalúrgicos do ABC demonstram
para desempenhar por quase uma
década o papel de porta-vozes de
consideráveis parcelas da sociedade
brasileira, legitimados p' sua
combatividade e pelos métodos no-
VOS que introduziam nas lutas soci-
ais, trabalhando com inteligência e
sensibilidade as condições do mo-
mento -, leia-se: a ditadura em pro-
cesso de desgaste, isolando-se dos
segmentos que lhe ofereciam susten-
tação; as modificações na cena inter-
nacional, produzidas pela política
exterior norteimeric'mn' uma fina
Smtoflja com OS interesses imediatos
- melhores condiçoes materiais de
Vida e legítimas aspirações políticas

daS Camadas populares.
Na medida em que as políticas

fleol iberais produziram o
aprofundamento do abismo entre a

economia formal e a mnf )rmal. en-
tre os trabalhadores de urna e de
outra, entre os que sobrevivem ain-
da que precariamente num posto de
trabalho e os que amargam o de-
semprego, entre os representantes

Quando o MST
derruba uma cerca,

outras se levantarão:
as cercas da polícia

ou das milícias
privadas, as cercas

do Judiciário, as
cercas dos meios de

comunicação de
massa, as cercas de
uma política agrária e

agrícola que
expropria e expulsa

da terra

e os represent:id s. entre os clei -
11 e os eleitos, os movimentos so-
cais e os partidos dc esquerda pas-
sam a ser acuados pela esfinge do
Estado brasileiro, assentada sobre os
alicerces da exclusão social.

Esta esfinge. ao longo de 500
anos, tem demonstrado uma assom-
brosa capacidade para destruir a san-
gue e fogo, ou para digerir irnper-
ceptivelmente as mais autênticas e
autônomas formas de organização
social e política dos excluídos. Não
importam as origens ou o setor social
de onde tenham partido. Assim foi
com Palmares, no final do século
XVII, com a Inconfidência, no sécu-
lo XVIII, com  Cabanagem. no Pará,

na primeira metade do século XIX.
com Canudos, no amanhecer cia pri-
meira República, com o Contestado.
em PT12, ou com as pequenas rebe-
liões camponesas do último quarto
do século: assim tem sido com todas
as tentativas dos partidos populares
que puseram os pés na
institoicionalidade e fizeram da per-
manência nela seu maior objetivo.

A energia que impulsionou os
movimentos Sociais dos anos Ti) e
() para o centro (ia cena política

brasileira vem da muarc'mn. Dos ex-
cluídos. Daquele setor cia socieda-
(ii' que chamamos classes trabalha-
doras. E com os olhos postos nelas
que movimentos e partidos pode-
rão escapar cio deslumbramento e
da seduçào cia esfinge. A adoção
do discurso (e cia política) das cli-
res como passaporte para a
modernidade não os conduzira a
outro lugar senão ao de sócio su-
halterno do sistema de privilégios
e exclusões que julgam combatei'.

Um testemunho e uma
reflexão

Quando um homem, urna inu-
lEer, um grupo de homens e mu-
lucres, milhares de homens e mci-
lucres e crianças, naquelas horas de
sombras indefiníveis. quando já mio
di.stinguimos se :uncla e noite ou se
já é madrugada, concentram toda a
forca dos exclu ftk s cal suas mãos,
loi(1:i a força desse primitivo impul-
S() de justiça que rios alimenta o
coração. toda a força cio sonho em
suas màos. toda a força de sua clas-
se em suas maus, o alicate morde 0)

fio e o arame estala como a corda
de um violino, e a cerca vem abai-
xo: eles dão adeus à inocência.

Quando o Movimento dos Sem-
Terra derruba uma cerca, não cai
c( mi ela o Estado brasileiro. Depois
dessas cercas se levantarão outras:
as cercas da polícia ou das milícias
privadas, a exemplo do) que vera
ocorrendo nos últimos meses no
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Paraní, as cercas cio iudiciirio, as
cercas dos meios de comunicação
de massa, as cercas de uma politica
agrária e agrícola que expropria e
expulsa cia terra uma quantidade
maior de famílias cio que aquelas
que é capaz de assentar. O Estado
brasileiro reage punindo cm cada
passo a ousadia dos excluídos por
assaltarem o espaço físico da pi-()-
priedade, para converterem-se, as-
sim, em cidadãos. Neste país a con-
dição ria cidadania é a proprieda-
de. E olhe lá! QuenI não tem po -
priedade - e muita! - não pode ser
cidadão. Desta forma, cio momento
ria ocupação, em que o assalto ao
sagrado se consuma, até o impro-
vável ato cia conquista formal do ti-
tulo, o aparato do Estado privatizadok
pelos latifundiários, ou simplesmen-
te paralisado pela burocracia, m in-
ta um minucioso calvário. destina-
do a derrotar o impulso original cia
desobediência. Aqueles que alcan-
çaram o objetivo de converter a ocu-
pação num assentamento de Relr-
ma Agrária saberão que o ato de
organizar-se para ocupar a terra terá
sido o mais simples e o menos pc-
fl05() de toda a trajetória.

Quero demorar-me um momen-
to para considerar a ação do Poder
Judiciário, essa antes desconhecida
modalidade de sem-teto, que nos
últimos dias recebeu dos cofres pú-
blicos o generoso auxílio-moradia
de RS 3.000, no momento mesmo
em que o governo Ei 1C O{)O(' oI)-
táculos ao esforço da sociedade para
aproximarmos o salário mínimo bra-
sileiro daquele que é pago aos tra-
balhadores paraguaios... alegando
que ainda não avaliou as diiInens)es
do impacto dessa temeridade sobre
as contas da previdência social. Pou-
cas serão as instituições políticas
brasileiras - haverá alguma? - tão
indiferentes ao que ocorre na vida
dos seus patrícios, do cidadão co-
mum, pagador de impostos, ao que
ele pensa. ao que ele deseja. Sirvo-
me do julgamento cio massacre de

Eldorado dos Carajás, ocorrido í,'jn
17 de abril de 1907.

Dois anos consumidos em acõe
protelatórias, o processo levou a jul-
gamento os principais responsáveis.
os comandantes cia chacina. E absol-

Há, contudo, uma
armadilha montada

no caminho do
MST: seu próprio

crescimento como
ator das lutas

sociais e políticas
no campo, num

país
predominantemente

urbano, e suas
relações com os

partidos de
esquerda

veu-os. Um Inês depois cio massacre
que resultou flO assassinato de 19
sem-terra, visitei a região. para con-
versar com os sobreviventes. Reco-
lho aqui dois testemunhos eloqüen -
tes. Um é cia viúva de João Rodrigues,
morto na chacina: ". ..prisão mesmo,
moço, é se) para os que morreram.
Para os que já se foram pra debaixo
da terra. Soldado mesmo) não vai pre-
so. Eles não prendem eles." Outro,
de um respeitável intelectual brasi-
leiro. Antônio Houaiss: .. ... O Brasil é
um país de concentração de renda e
riqueza. E um país de concentração
de terra desde sempre. E é um país
de violência desde sempre. Violên-
cia tão espontânea, natural, que não

é violC'ncia. E um direito. Quando
você exerce a violência na plefiit
de da sua consciência, você está ex
cendo o seu direito, porque o outro
é que parece violento por não oF.
decer."

A palavra da viúva de J°0
Rocirigues é a constatação realista
quem da vida só colheu brutalidade
t ma lavoura de "nàos". Lúcida, por.
que irremeciíavelmente presa 'à vi
circunscrita aos limites do anime far.
pado que a cerca. Prefigurou com
precisão o resultado cio julgamento
de Belém. De fato, "eles não pren-
dem eles .. . .'\ elaboração cio mestre
1 Iouaiss nos desvenda com limpidez
() processo, seus fundamentos, Sua
lógica de cinco séculos. Ambos se
compõem para nos auxiliar a com-
preender o metabolismo deste po-
der paralítico, inciift'rente às tragédi-
as da sociedade a que deveria servir.
Não ocorre ao Judiciário brasileiro que
ele deveria servir à sociedade. Ele
foi instituído para servir à proprieda-
de como um sacramento.

Quando a percepção da socie-
dade sobre a miséria de um poder
c'onst ii u ido alcança um espectro táo
amplo, que vai do olhar de urna
camponesa analfabeta cio sul do Pari
à refinada análise de um intelectual
como Antonio 1 iouaiss, não impor-
tam 05 IfleiOs, métodos e máscaras
que utilize para manter-se, este é
um poder moribundo. Devorado
pelo câncer da ilegitimidade.

Fogueiras acesas

() Movimento rios Sem-Terra
anuncia, para os próximos fflescS,
500 ocupações. Haverá fogueiras alu-
miando a noite depois dos muros dos
condomínios nas cidades, depois das
cercas dos latifúndios. Corno um si-
nal de assédio. A sociedade brasile i

-ra vai imperceptivelmente sendo si-
tiada pela legião dos desernpregacios,
dos deserdados da terra, dos famin-
tos, de todos aqueles que ela diaria-
mente empurra para ira dos sCLIS
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muros Daí derivam duas vertentes:
o cdrn organizado, que à sua ma-
neira procura inicialmente intervir no
processo 1X)liticO, conquistando espa-
ços aqui e ali, para depois substituir-

às instituições: e OS movimentos
sociais, que buscam pela niobilização,
organização e educação dos exclui-
dos encontrar o canllnlk) para tradu-
zir ciii ação política suas demandas.
Não é objetivo deste texto debater a
ação do crime organizado dentro do
processo político brasileiro, embora
seja evidente a necessidade de os
setores populares discutirem a
rimina1izaçào da política no Pais.

Basta analisar brevemente a ação cki
CPI do Narcotráfico no ano dc 1999
e suas repercussões.

Os movimentos sociais, golpea-
dos pela dispersão e pelo medo do
desemprego, fixaram dois signos para
fazer-se entender: as ocu paçoes e as
marchas. Ambos partiram cl:i exptl'i-
ência do Movunento dos Seni-Terra,
precisamente porque, sendo iniciati-
vas concretas e específicas, não sào
exclusivas. Falam para um universo
mais amplo: coiixvein. Muitas des-
sas ocupações serão reprimidas pela
força e dispersadas por ordem do juiz
ou simplesmente pela vontade do 1h-
zendejrç. Os militantes do MST sa-
bem disso. Mas, ainda que sej:i as-
sim, desejam com seu gesto dizer :1

todos nós: se é verdade que, quando
derrubam uma cerca, nao cai com ela
a solidez do Estado brasileiro, é ver-
dade também que, cada vez que
Caem cercas, a sociedade é obrigada
a olhar-se e a discutir o tamanho das
desigualdades, o tamanho da opulên-
cia e da miséria, o tamanho da fartu-
ra e (Ia fome.

() MST tem sido esse sinal de
contradição que nos lança, a cada
mobiliz:içào que realiza, o desafio
de enfrentar com radicalidade um
panorama de injustiças radicais. l;
necessário para que a esquerda cum-
pra seu papel, nessa sociedade cri-
tfliflosamente desigual, abrir-se no-
vamente ao inconformismo para ali-

mentar-se da radicaliclade que foi
sua pia de batismo. Sob pena de
reduzir-se à condiçào de cúmplice
cio pacto político que exclui a mai-
oria do nosso povo. O MST tem
acendido suas fogueiras, como si-
nais demarcando caminhos. É vali-
oso o esforço, em tempos corno
esses, entre o cinza e a completa
escundao.

Iludindo :i condenação que a
História tem imposto ao ,, movimen-
tos sociais de trabalhadores do cam-
po, neste continente, o MS'I deu o
passo seguinte à conquista da terra,
num quadro de crescentes adversi-
dades: não se operou nenhuma rup-
tura, e consolidou-se um novo pac-
to das elites, expresso no programa
neoliberal de Fl-IC. Posto diante de
uifl:i forte ofensiva conservadora,
soube o .\IS'l' encontrar caminhos
alternativos para resolver o proble-
ina d:i produção. recriando a pe-
quena propriedade familiar nas ocu-
pações ou nos assentamentos: as
cooperativas, as :rssociações. Tem
encontrado formas para reinventar
as políticas de combate à pobreza,
à fome. à miséria, ao ok'semprego,
com eficácia. Porque desmascara as
políticas compensatórias - tipo Co-
munidade Solidária - ao expor seu
caráter de políticas de controle so-
cial, de prodriça social do confor-
misrflo, e indica um caminho que
pode levar à ponte entre os movi-
mentos sociais organizados e os in-
teresses imediatos das maiorias ex-
cluídas da Nação. Há. contudo, uma
armadilha montada no caminho do
MST: seu próprio crescimento como
ator das lutas sociais e políticas no
campo, num país 1r'ecloiiiini:mntenen-
te urbano, e suas relações com os
partidos de esquerda.

Estamos diante de uma situação
nova, não só para a experiência bra-
sileira, mas para todo o continente.
O MST se consolidou ri:! década de
90 contra a maré de pulverização
das demais lutas de massa no Bra-
sil. Torn ai-se um movimento naci-

onal a partir da decidida opca ) pe-
las lutas de massas, à custa de imen-
so,, sacrificios, enquanto crescia pa-
ralelamente, por  de ntro da
institucionalidade, o Partido dos Tra-
balhadores. expressào política das
lutas sociais na década anterior. Pela
formação história de um e de outro,
não foram caminhos conflitantes;
pelo contrário, resguardadas a au-
tonomia e :1 independência de par-
te a parte, houve solidariedade e
colaboração qL1asC
Onde se esconde a armadilha? Nas
respostas que o Partido dos Traba-
lhadores e o Movimento dos Traba-
lhadores Sern-Terra vierem a encon-
trar para a crise que a 1 história de
cada um engendrou: a sedução da
institucionalidade, o conformismo e
a acomodaçao aos limites fixados
pela ordem. para o primeiro: o', para

segundo, a miragem de conver-
ter-se numa alternativa de natureza
partidária, neste país de perfil es-
magadoramente urbano, inserido nas
inovações tecnológicas (Ia agricul-
tura do século XXI. Ambos arras-
tam atrás de si seus fantasmas: o
P1', a história dos partidos 1 perários
europeus em suas diferentes edi-
ções: a Social Democracia e a III
1 nrernaca )nal: O MST, :i atormenta-
da irajetóri:i ([(>,,; movimentos cam-
poneses do continente. Da Revolu-
ção Mexicana, no começo do sécu-
lo). aos 6omunci'os do Peru, às Li-

gas Camponesas aqui entre nós.
Que respostas darão a esses di-

lerrias decisivos? Não me pergun-
tem. "Não) sei de respostas. que só
sei de perguntas e silencios e es-
peras. Não sei de certezas, que sou
poeta de miúdas sabedorias..." Mas
gosto (10 brilho das fogueiras. Que
fatalidade - para recolher as pala-
vras de 1 lannah Arendt que me gui-
aram nesta reflexão - nos impõem
a condição de bárbaros e a selva-
geria com que a sociedade brasilei-
ra trata os trabalhadores que foram
feridos pelo delírio) de conquistar a
condição de cidadãos?

ian.ahril/20(X)
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