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Refugiados se candidatam a empregos em Berlim: não faltam episódios
recentes em que governos de esquerda tomaram iniciativas de direita e viceversa. Um bom exemplo é Merkel na
acolhida de imigrantes
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Esquerda versus direita

Por José Eli da Veiga

A importância da contradição entre esquerda e direita tenderá a diminuir no longo prazo? Perdão decepcionar

quem faz essa aposta, ou conta com isso, mas as evidências disponíveis sugerem que a resposta negativa seja a

hipótese mais plausível. Nem tanto devido a claras manifestações atuais de seu vigor (nas eleições do Canadá e dos

EUA, por exemplo), mas principalmente porque fica cada vez mais claro que essa polarização é de natureza antes

de tudo cultural e determinada por fatores que mal começam a ser descobertos pela pesquisa em ciência política.

Origens remotas

Em sociedades antigas a direita foi sistematicamente associada ao bem, à limpeza, à luz e à masculinidade. No

cristianismo, o filho de Deus sempre esteve de seu lado direito, e na última ceia Cristo colocou à direita seu

apóstolo favorito, João. Além disso, a contraposição entre "os caminhos da direita e da esquerda" faz parte de todos

os esoterismos, dos mais antigos aos mais novos, das mais antigas magias à maçonaria, passando por todos os

gnosticismos. E em quase todas as línguas direito é o que é certo e bom, enquanto esquerdo evoca sobras (inglês),

coisas confusas (francês) ou sinistras (italiano). Em português algo errado pode ser chamado de canhestro, jamais

de destro.

Não é de estranhar, portanto, que nos regimes absolutistas os nobres tanto se empenhassem em ficar à direita de

seu rei, jamais à sua esquerda. Também não foi por mero acaso, portanto, que diante da Assembleia dos Estados

Gerais, reunida em 1789 no Hôtel des Menus-Plaisirs, de Versalhes, Luís XVI tenha posicionado, logo abaixo de si,

uma ala à esquerda formada pelas mulheres que não poderiam herdar o reino, e outra à direita com os homens que

eram seus potenciais sucessores.

Foi em nítida manifestação de inércia evolucionária, portanto, que os representantes do Terceiro Estado, ao

instalar a Assembleia Nacional, nem pestanejaram em disponibilizar os assentos da direita à nata da aristocracia e

do alto clero, enquanto ocupavam os da esquerda, acompanhados de alguns raros nobres e expoentes do baixo

clero.

Tal arranjo só mostrou o seu real impacto simbólico quando a assembleia começou a tomar decisões sobre direitos

humanos e a adotar regras constitucionais sobre o poder de veto do soberano. Processo que logo deixou evidente

que nada se mostrava viável sem a adesão e o engajamento de centristas. Eles se tornaram o fiel da balança, em



incontornável "ménage à trois".

A importância desse triângulo nem chegou à opinião pública antes da Restauração de 1815, mas a partir da
segunda década do século XIX foi ele que passou a dominar todas as democracias constitucionais, legitimando e
consagrando o pluralismo. Provavelmente também, ainda que em menor medida, a alternância.

Também é imprescindível lembrar que, por esses tempos, o centro se espremia entre o liberalismo da esquerda e o
conservadorismo da direita. Isto é, entre, de um lado, fortes teores de reformismo, republicanismo,
anticlericalismo, liberdade de mercado e pouco Estado, contra, do outro, doses cavalares de tradicionalismo,
monarquismo, Estado forte, e assim por diante. Mas já ficava bem claro qual era o cerne comum e constante dessas
clivagens, que se tornaria o principal divisor de águas entre esquerda e direita: fazer política para reduzir ou para
prolongar desigualdades sociais.

Foi assim que, entre fins do século XIX e início do século XX, o centro é que se tornou o grande guardião do
liberalismo diante da ascensão de uma esquerda cada vez mais socialista e de uma direita que conseguia ficar ainda
mais conservadora. Com a exceção bem conhecida dos EUA, claro, onde a esquerda permaneceu identificada ao
liberalismo por causa da forte resistência à importação do credo socialista, o que logo depois foi consolidado pelo
peculiar fenômeno do New Deal.

Entrou-se então na chamada "era dos extremos" em que, na Europa, o centro se viu literalmente esmagado nos
confrontos entre dois titãs: a aliança entre socialistas e comunistas contra o conluio no qual os fascistas foram a
reboque dos nazistas.

A barbárie do Terceiro Reich só acabou graças à grande coalizão essencialmente centrista dos Aliados, por mais
que tenha sido crucialmente ajudada pelo Exército Vermelho e por heroicos movimentos de esquerda que se
destacaram nas forças clandestinas de resistência interior.

Nesse contexto, nada sobrou daquele liberalismo inicial da esquerda. O stalinismo, logo depois replicado no
maoismo, se notabilizou por torturas e execuções às soltas, duras perseguições étnico-religiosas, trabalhos forçados
e hecatombes provocadas por devastadoras crises alimentares.

Não obstante, ao longo da segunda metade do século XX, várias das teses liberais foram reabilitadas nas principais
democracias, tanto pela esquerda quanto pela direita, fazendo que frequentemente o centro se visse atordoado
entre os mutantes liberal-socialismo e liberal-conservadorismo. O que não impediu que a esquerda mantivesse a
clara preferência dos que mais seriam prejudicados pela indiferença da direita às desigualdades.

Dúvidas recentes

Nos cinco últimos anos do século passado, no entanto, a perestroika fez parecer que essa regra geral estaria sendo
radicalmente descumprida, o que deu muito alento à suposição de que as coisas mudariam nas sociedades ditas
"pós-comunistas". Hoje, porém, tanto na Rússia quanto no conjunto do Leste Europeu, se constata que esquerda e
direita voltaram a se opor em função das desigualdades.

Também não faltaram episódios recentes em que governos de esquerda tomaram iniciativas claramente de direita
e vice-versa. Dois exemplos espetaculares são o de Tony Blair na invasão do Iraque, em 2003, e o de Angela Merkel
na acolhida aos refugiados do Oriente Médio, no ano passado.

No caso britânico, pode ter demorado 12 anos, mas Blair acabou tendo que ir a público pedir desculpas, em
didática entrevista à CNN. E sua trapalhada direitista em nada mudou a orientação do Labour Party, que ainda
passou a ser liderado em 2015 por um expoente de sua ala mais à esquerda, Jeremy Corbyn.



Cidade húngara na fronteira com a Sérvia, onde Exército e operários
tentaram construir muro para barrar imigrantes: a polarização políticoideológica só poderá recuar com o fim de várias
desigualdades

Com certeza ocorrerá algo semelhante no caso alemão, mesmo que Merkel não precise vir a se desculpar pela mão

estendida aos refugiados de guerra. Os partidos que ela lidera (CDU/CSU) permaneceram solidamente à direita,

condenando sua atitude e colocando-a em situação de inédito isolamento.

Por outras razões, a tendência à superação da contradição esquerda-direita nas mais avançadas democracias

também chegou a ser anunciada por precária interpretação dos resultados do World Values Survey: periódicas

sondagens que começaram a ser realizadas em 1981 por uma vasta rede internacional de cientistas sociais.

Tais pesquisas evidenciaram que, em situações de maior segurança existencial, um número expressivo e crescente

de pessoas - e particularmente de jovens - passava a dar muito mais importância a novos temas que pouco ou nada

tinham a ver com a tradicional divisão entre menos e mais favorecidos no plano socioeconômico, bem distantes,

portanto, da resistência de trabalhadores à exploração patronal. Principais exemplos: campanhas pela conquista

dos direitos das mulheres, rejeição à intolerância contra comportamentos afetivos e sexuais até então abominados

ou, com ainda mais destaque, a causa ecológica, que no início da década de 1980 fez emergir partidos verdes.

Alguns intérpretes viram nisso um fenômeno "pós-materialista" que contrastaria com a anterior natureza

eminentemente materialista dos conflitos que opunham esquerda e direita. A deficiência desse tipo de

interpretação é reduzir a questão das desigualdades apenas à desigualdade de renda. Aliás, um vício que

permanece muito comum: o emprego do termo desigualdade no singular, como se fosse sinônimo exclusivo de

concentração de renda.

Decorre de atroz economicismo essa redução das desigualdades à desigualdade de renda. Pois também expressam

desigualdades os temas que, por equívoco, foram tachados de "pós-materialistas". Nada poderia ser mais óbvio na

causa feminista, cuja principal bandeira é a conquista da equidade de gênero. Quase tão óbvio na luta dos LGBT

pela redução da desigualdade de direitos civis fundada em orientações sexuais. Mas também - mesmo que bem

menos óbvio - na legitimação desse novo valor que é a sustentabilidade, pois ele diz respeito à desigualdade entre

gerações: pretende-se garantir que as próximas tenham ao menos o mesmo leque de escolhas e oportunidades que

as atuais.

Em suma, a polarização político-ideológica entre esquerda-direita só poderá recuar com o desaparecimento dessas

e de diversas outras desigualdades, o que por muito tempo permanecerá um belíssimo sonho. De resto, dúvidas

sobre a consistência dessa contradição que até podiam ser consideradas aceitáveis perderam tal status desde que se

dispõe da formidável base de dados construída pelo Manifesto Project.

Muito além da política

É necessário, contudo, insistir que esquerda e direita estão muito longe de se distinguir apenas na política, âmbito

em que tal dicotomia mais se consolidou na modernidade. Os avanços de pesquisas em ciência política vêm

demonstrando que essas são duas predisposições básicas que existem entre os indivíduos de qualquer grupo social,

mesmo que uma preponderância da moderação possa frequentemente obscurecer a significância dos extremos.








