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[A História não absolverá os líderes petistas e tucanos se não cerrarem fileiras contra os oligarcas aos quais
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O maior desafio atual é conseguir que a estabilidade macroeconômica

arduamente recomposta em 2003 engendre dinamismo capaz de puxar o

freio do desemprego metropolitano. Ou, muito melhor, em crescimento que

possa atenuá-lo.  As raízes desse dilema alcançam o final dos 1970s, quando

tudo se fez para prolongar o “milagre” mediante artificial turbinagem

econômica. Incapazes de superar os problemas criados pela ditadura militar,

um punhado de governos civis procurou por dezoito anos evitar a falência,

apelando a vários estratagemas. O melhor deles – o Plano Real - foi

incinerado na vala comum dos anteriores por uma mescla de arrogância

monetarista e ambição política de reeleição. E no apagar das dez velinhas

desse plano, o Brasil só não estará estagnado devido ao espetacular

desempenho da agropecuária e dos ramos secundários e terciários que dela

dependem: o agribusiness.

 

Em tais circunstâncias, a eleição de um líder metalúrgico para a Presidência

foi uma vitória de pirro. A clarividência que levou o comando de sua

campanha a dar um verdadeiro golpe no petismo ao lançar a já célebre Carta

ao Povo Brasileiro é que explica a camisa de força em que se meteu o

governo nesse primeiro terço de mandato. As poucas coisas que funcionam

estão sendo administradas por tucanos ou revisionistas. Do Banco Central ao

Ministério da Fazenda, passando pelo da Agricultura, do Desenvolvimento ou

da Justiça, é impossível notar algo que tenha a marca das ideologias

fundadoras do PT. A política industrial, a política agrícola, a política

macroeconômica e a política monetária são conduzidas por social-democratas

freqüentemente fustigados por petistas da gema, ou por xenófobos do Bndes.

 

Ao mesmo tempo, Lula se viu tangido a fazer aposta que logo tornou seu

governo dependente das teias comandadas por mandachuvas

peemedebistas. E seu principal concorrente, Serra, foi obviamente tragado

pelas turvas águas pefelistas. No entanto, é facílimo perceber que a melhor

chance de o país se livrar da verdadeira herança maldita - a da ditadura

militar – exige aliança PT-PSDB contra o atraso inerente aos clãs dos sarneys,

calheiros, acms, bornhausens, e caterva.
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São excelentes as análises de cientistas políticos que explicam as razões do

confronto polarizado por PT e PSDB pelo poder. Mas isso não pode impedir

que se reconheça nesse jogo partidário-eleitoral uma propensão contrária ao

desenvolvimento da sociedade brasileira. Os últimos 503 dias mostraram com

eloqüência que o PT não está minimamente preparado para governar, e que

sua atual tática de alianças só piora tal impotência. Lapso que também foi

mais do que suficiente para escancarar a impossibilidade de o PSDB fazer

genuína oposição a um governo que está dando firme continuidade à

essência política do segundo mandato de FHC.

 

As bases sociais do governo Lula não são diferentes das que poderiam ter

dado consistência a um governo Serra. O Brasil só pode ser hoje governado

por uma aliança entre os empresários assustados com a globalização e

trabalhadores acossados pelo desemprego. A vantagem do governo Lula

estaria no fato dessa aliança ser conduzida pelos últimos. Contudo, cabe

perguntar: qual dessas duas forças deu tônica ao primeiro terço de governo?

Com certeza não foram os coitados dos trabalhadores. Nem tampouco os

apreensivos empresários. Por vezes parece que um deles vence alguma

queda de braço aqui ou acolá, mas nada que permita definir a natureza de

um governo condenado a nadar em instável composto de fisiologismo

parlamentar e presidencialismo messiânico.

 

Exemplo ilustrativo pode ser a chamada questão agrária. Em pleno início de

século 21, ainda sobram no Brasil algo como 500 mil famílias dispostas a

correr o risco de ganhar suas vidas como sitiantes. Para atendê-las, são

necessários menos de 3% da área total dos estabelecimentos agrícolas. Ou

seja, 10 dos 350 milhões de hectares recenseados em 1995/6. Isto significaria

tirar da miséria cerca de dois milhões de brasileiros. Não com paliativas

bolsas, mas mediante acesso à terra capaz de gerar mais de um milhão de

ocupações. E nada pode estar mais próximo do ideário petista primordial do

que um programa de assentamentos que resgate quem escapou da feroz

avalanche que atirou milhões de famílias rurais em sórdidos purgatórios que

cercam metrópoles, aglomerações e centros urbanos.

 

Pergunta-se, então: usar 3% da área total dos estabelecimentos agrícolas

seria fazer essa tal reforma agrária tão adorada pelos movimentos de sem-

terra e tão repudiada por regressistas de todos os quilates? Seria isto uma

grave ameaça ao vigoroso agronegócio? Claro que não. A operação pode ser

realizada sem sérios traumas, desde que o sistema fundiário (Incra e
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institutos estaduais congêneres) consiga recuperar a capacidade de

assentamento que chegou a ter na segunda metade dos 1990s. E o fato

dessas 500 mil famílias se tornarem sitiantes não quer dizer que a

concentradérrima estrutura agrária brasileira terá sido reformada. Transferir

3% da área total para a agricultura familiar nem de longe chega a parecer

reforma, por mais que esta seja deusa para uns e pura encarnação do diabo

para outros.

 

A questão fundiária só serve aqui para ilustrar o paradoxo central da atual

economia política brasileira. São semelhantes inúmeros outros problemas

sociais que, se encaminhados, estimulariam a dinamização de muitas

localidades e regiões. Problemas que não estão sendo razoavelmente

enfrentados pelo governo Lula, mas que seriam equacionados e resolvidos

por um governo baseado em aliança partidária que melhor espelhasse seus

alicerces sociais. Graves tragédias do século 20 foram causadas pela

incapacidade de formações socialistas e social-democratas se entenderem. E

o inverso sempre deu samba. A História não absolverá os líderes petistas e

tucanos se não cerrarem fileiras contra os oligarcas aos quais se encontram

atados. Tomara que o resultado das eleições municipais faça cair essa ficha.
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