
Valor Econômico 1º Caderno > Opinião  

Convergência histórica 
José Eli da Veiga 
31/10/2006  
 

 

Qualquer previsão sobre a política nacional para os próximos anos está tão confiável quanto 
uma fezinha na Mega-Sena. Basicamente porque a sociedade brasileira vem revelando algo 
que não tem razoável paralelo histórico, e isso reduz o alcance das teorias que inspiram os 
cientistas políticos. Desde o curto governo Itamar, a principal contradição política brasileira 
passou a ser uma acirrada polarização entre o partido da social-democracia que mais padece 
no mundo da falta de base sindical, e um partido conduzido por pragmáticos sindicalistas 
que foram capazes de converter quase todos os marxistas do país em novos social-
democratas.  

É verdade que a social-democracia sem-sindicato ("sem-sin") alicerçou sólida hegemonia 
em São Paulo, Estado com economia política equivalente à metade da nação. Mas, 
enquanto isso, a nova social-democracia ("com-sin") logrou derrotá-la em duas eleições 
nacionais consecutivas, graças à sua capacidade de diálogo e de atendimento a todos os 
gêneros de deserdados, massas que são estrondosamente majoritárias em pelo menos 17 
Estados. Aliás, com as notórias exceções do Rio, do DF e dos ex-territórios federais, foi 
altíssima a correlação dos resultados do segundo turno para presidente com os IDH (Índice 
de Desenvolvimento Humano) do subconjunto formado pelas demais 21 UF. Mais ainda 
com sua dimensão educacional.  

Os "com-sin" engavetaram todas as alopradas resoluções dos conclaves realizados por seu 
partido nos 22 anos anteriores às eleições de 2002, para poder administrar de forma que não 
poderia ter sido mais responsável uma economia capitalista que atravessa crise muito séria. 
Uma crise que, em última instância, resulta das imensas dificuldades de superação de sua 
fase mais selvagem, baseada essencialmente na exploração da força física do trabalho 
humano. Será extremamente complexo galgar outro patamar, bem menos rústico, que passa 
a depender da elevação da produtividade do trabalho permitida pelo uso de "neurônio", 
também chamado de conhecimento científico-tecnológico, o maior gerador de inovações.  

Ainda mais importante, contudo, é constatar que os "com-sin" foram capazes de garantir 
continuidade da administração responsável dessa transição capitalista, sem deixar de 
expandir simultaneamente a chamada "rede de proteção social" aos excluídos, largas 
maiorias em todas as periferias das aglomerações urbanas, e em quase todos os espaços 
rurais. Ao conseguir realizar essa proeza de melhorar a vida quotidiana de suas principais 
bases sociais, sem criar dificuldades para os planos dos que cuidam do capital financeiro 

http://www.valoronline.com.br/valoreconomico/285/primeirocaderno.html
http://www.valoronline.com.br/valoreconomico/285/primeirocaderno.html


(nacional e global), os "com-sin" deixaram sem força persuasiva seus opositores liderados 
pelos "sem-sin" paulistas. Mesmo após dois anos de agitados mares de lama, estes sofreram 
mais uma fragorosa derrota com a reeleição de galvanizante líder sindical oriundo do 
agreste nordestino. 

A principal contradição política brasileira é a polarização entre uma social-democracia 
sem-sindicato e outra conduzida por pragmáticos sindicalistas 

Para que tudo isso pudesse acontecer, a desfaçatez dos "com-sin" teve que ser levada ao 
extremo. Chegaram a apoiar um clã que por quase meio século deitou e rolou no Maranhão, 
Estado que continua com indicadores de saúde, educação e renda de meados do século 
retrasado. Mas também foram alianças quase tão cínicas que permitiram derrotar o 
chamado "carlismo" em Estado que poderá ser estratégico para o desenvolvimento do país 
nas próximas décadas.  

Do outro lado, também não restou opção aos "sem-sin" do que aprofundar aliança que já é 
quase orgânica com tudo o que pode haver de mais conservador à direita do espectro 
político. Uma direita tão tosca que mal consegue disfarçar sua incapacidade de lidar com os 
elegantes fundamentos da ideologia liberal. Por isso, são realistas os prognósticos de mais 
um Congresso avesso à formação de maiorias substantivas. Para ter governabilidade, o mais 
provável é que os "com-sin" apelem outra vez para a montagem de base fisiológica, e que 
os "sem-sin" prefiram mais uma vez espernear de mãos dadas com a direita conservadora, 
que gostaria de ser liberal.  

Todavia, não pode ser inteiramente descartada a tendência de que a social-democracia sem 
sindicatos acabe se entendendo com a social-democracia nascida da reciclagem metalúrgica 
de ex-marxistas de todos os naipes. A base programática desse entendimento já foi 
formulada pelo "CDES" - Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. Tanto na 
Agenda Nacional de Desenvolvimento, negociada em julho de 2005, quanto nos dois 
blocos de "enunciados" de sua 19ª reunião plenária, em agosto de 2006, acoplados sob um 
título que não poderia ser mais bandeira: "O desenvolvimento é necessariamente um 
processo de concertação nacional". Quem não leu esses dois documentos pode duvidar 
desta avaliação. Mas, quem leu, certamente concordará que hoje não seria possível elaborar 
uma estratégia mais social-democrata para o desenvolvimento brasileiro. 

Quer isto dizer, então, que está pronta a plataforma que poderia ser adotada em hipotético 
acordo, e que ela é a melhor opção atual para o futuro bem-estar da sociedade brasileira? 
Nem uma coisa nem outra. Apesar de todos os seus méritos, ela está incompleta. Até 
porque o CDES não poderia pretender que esses textos fossem exaustivos. E a dúvida sobre 
a possibilidade de ser esta a melhor opção para o Brasil é idêntica à que está no âmago do 
projeto social-democrata em geral, seja qual for o país de referência. Suas idéias-força 
emanam da crença de que é possível apostar na economia de mercado e simultaneamente 
rejeitar a sociedade de mercado. O problema é que não há qualquer evidência de que isso 
seja factível ou viável.  

Por outro lado, já faliram, ou mal começaram a germinar, utopias que se querem mais 
avançadas, como é o caso do ideário verde sobre o "ecodesenvolvimento" ou 



"desenvolvimento sustentável". E é justamente por isso que, acima de perseverantes 
revolucionários e de fundamentalistas de mercado, vai se impondo uma "economia política 
do possível", como diz Javier Santiso, da OCDE. É ela que conspira por uma convergência 
histórica dos social-democratas brasileiros. 
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