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O futuro das esquerdas depende de dois fatores, diz cientista políticoO futuro das esquerdas depende de dois fatores, diz cientista político
Para Murillo de Aragão, advogado, professor, cientista político e doutor em sociologia pela UnB (Brasília), aPara Murillo de Aragão, advogado, professor, cientista político e doutor em sociologia pela UnB (Brasília), a

questão criminal de Lula e o ambiente econômico e social no país serão decisivosquestão criminal de Lula e o ambiente econômico e social no país serão decisivos
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Existem três questões centrais quando se analisa o futuro da esquerda no Brasil. A primeira, mais elementar, reside no fato deExistem três questões centrais quando se analisa o futuro da esquerda no Brasil. A primeira, mais elementar, reside no fato de

que aqui a esquerda não existe como tal. O que existe é uma plêiade de tendências cujo fator de união são as narrativasque aqui a esquerda não existe como tal. O que existe é uma plêiade de tendências cujo fator de união são as narrativas

pseudorrevolucionárias e pseudolibertárias empregadas com proselitismo político.pseudorrevolucionárias e pseudolibertárias empregadas com proselitismo político.

Vale destacar que tais narrativas são feitas para boi dormir, já que os mais exitosos – se podemos dizer assim– regimes deVale destacar que tais narrativas são feitas para boi dormir, já que os mais exitosos – se podemos dizer assim– regimes de

esquerda foram cruéis e assassinaram, em seu conjunto, milhões e milhões de pessoas. Direitos humanos, nesses regimes deesquerda foram cruéis e assassinaram, em seu conjunto, milhões e milhões de pessoas. Direitos humanos, nesses regimes de

esquerda, nunca foram respeitados. Tampouco o básico direito de ir e vir.esquerda, nunca foram respeitados. Tampouco o básico direito de ir e vir.

No Brasil temos muitas "esquerdas", além do que conhecemos como Partido dos Trabalhadores (PT), um amálgama deNo Brasil temos muitas "esquerdas", além do que conhecemos como Partido dos Trabalhadores (PT), um amálgama de

tendências criado a partir de uma matriz sindicalista. O que uniu tão díspares tendências de esquerda (maoístas, marxistas-tendências criado a partir de uma matriz sindicalista. O que uniu tão díspares tendências de esquerda (maoístas, marxistas-

leninistas, eurocomunistas, socialistas, trotskistas etc.) foram a narrativa e a busca pelo poder, e não as ideologiasleninistas, eurocomunistas, socialistas, trotskistas etc.) foram a narrativa e a busca pelo poder, e não as ideologias

propriamente. propriamente. 

A segunda questão decorre da primeira: a existência de uma narrativa de esquerda. Tal narrativa é muito mais poderosa que osA segunda questão decorre da primeira: a existência de uma narrativa de esquerda. Tal narrativa é muito mais poderosa que os

ideais da esquerda no Brasil. A narrativa "Robin Hood" casa bem com a nossa história e com os fundamentos de nossa religião.ideais da esquerda no Brasil. A narrativa "Robin Hood" casa bem com a nossa história e com os fundamentos de nossa religião.

Não à toa a Teologia da Libertação, que mescla catolicismo e marxismo, proliferou por aqui e em nenhuma outra região doNão à toa a Teologia da Libertação, que mescla catolicismo e marxismo, proliferou por aqui e em nenhuma outra região do

mundo. mundo. 

A terceira questão para reflexão refere-se ao fato de que as ideias de esquerda no Brasil foram mal importadas. A esquerda,A terceira questão para reflexão refere-se ao fato de que as ideias de esquerda no Brasil foram mal importadas. A esquerda,

como conceito, nunca foi lá grande coisa por aqui. Houve uma interpretação enviesada das ideias lá de fora e adaptadas aoscomo conceito, nunca foi lá grande coisa por aqui. Houve uma interpretação enviesada das ideias lá de fora e adaptadas aos

trópicos a fórceps por uma elite intermediária composta de jornalistas, escritores e professores que colonizou intelectualmentetrópicos a fórceps por uma elite intermediária composta de jornalistas, escritores e professores que colonizou intelectualmente

magros setores das Forças Armadas no século passado e setores do funcionalismo público, além de sindicalistas. magros setores das Forças Armadas no século passado e setores do funcionalismo público, além de sindicalistas. 

Deixando de olhar o passado, tentaremos responder sobre o futuro das esquerdas no Brasil. Temos, grosso modo, quatro veiosDeixando de olhar o passado, tentaremos responder sobre o futuro das esquerdas no Brasil. Temos, grosso modo, quatro veios

de esquerdismo: o democrático, que se abriga no PT e no PSB; o trabalhista (sem trabalhadores), no PDT; o socialista, no PT, node esquerdismo: o democrático, que se abriga no PT e no PSB; o trabalhista (sem trabalhadores), no PDT; o socialista, no PT, no

PC do B e no PSB; e o revolucionário e antidemocrático, também no PT e, ainda, no PSOL, no PSTU e no PCO. PC do B e no PSB; e o revolucionário e antidemocrático, também no PT e, ainda, no PSOL, no PSTU e no PCO. 

A ala mais radical nunca foi significava politicamente. Tenderá a continuar assim ou, para ampliar seus horizontes, terá deA ala mais radical nunca foi significava politicamente. Tenderá a continuar assim ou, para ampliar seus horizontes, terá de

"desradicalizar" seu discurso. Caso contrário, continuará a ser clube de debate ideológico estéril. "desradicalizar" seu discurso. Caso contrário, continuará a ser clube de debate ideológico estéril. 

A esquerda, como conceito, nunca foi lá grande coisa por aquiA esquerda, como conceito, nunca foi lá grande coisa por aqui
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As demais alas enfrentam um dilema. O que fazer com o ex-presidente Lula? Manter seu apoio até o fim e depois se organizarAs demais alas enfrentam um dilema. O que fazer com o ex-presidente Lula? Manter seu apoio até o fim e depois se organizar

em torno de alguém ou desde já caminhar cada um por si, como parece ser o melhor nos dias de hoje? O que é comum em duasem torno de alguém ou desde já caminhar cada um por si, como parece ser o melhor nos dias de hoje? O que é comum em duas

das vertentes mencionadas é a opção pelo personalismo: Ciro Gomes (PDT) e Joaquim Barbosa (PSB) são nomes maiores quedas vertentes mencionadas é a opção pelo personalismo: Ciro Gomes (PDT) e Joaquim Barbosa (PSB) são nomes maiores que

seus partidos. seus partidos. 

O PC do B, mesmo sob a suspeita de que a candidatura de Manoela D'Ávila deve ficar pelo meio do caminho e apesar de ter caídoO PC do B, mesmo sob a suspeita de que a candidatura de Manoela D'Ávila deve ficar pelo meio do caminho e apesar de ter caído

e/ou estar se aproveitando da armadilha da vitimização de Lula, adota uma postura mais autêntica, ao buscar candidatura ee/ou estar se aproveitando da armadilha da vitimização de Lula, adota uma postura mais autêntica, ao buscar candidatura e

narrativa próprias. narrativa próprias. 

A curto prazo, o futuro das esquerdas depende de dois fatores que estão fora de controle: a questão criminal de Lula e suaA curto prazo, o futuro das esquerdas depende de dois fatores que estão fora de controle: a questão criminal de Lula e sua

permanência na prisão; e o ambiente econômico e social no país. Ambos serão decisivos para determinar o tamanho políticopermanência na prisão; e o ambiente econômico e social no país. Ambos serão decisivos para determinar o tamanho político

das esquerdas no ano que vem. das esquerdas no ano que vem. 

LEIA MAISLEIA MAIS
É preciso refazer o diálogo nacional, afirma professor É preciso refazer o diálogo nacional, afirma professor 
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Mais sobre:Mais sobre: visõesvisões artigosartigos duas visõesduas visões o futuro das esquerdaso futuro das esquerdas

COMENTÁRIOSCOMENTÁRIOS

RECOMENDADOSRECOMENDADOS

Quanto o Inter ainda deveQuanto o Inter ainda deve
para Andersonpara Anderson

Morre Patrícia Araújo,Morre Patrícia Araújo,
atriz trans de "Salve Jorge"atriz trans de "Salve Jorge"

Grêmio deve ter novaGrêmio deve ter nova
dupla ofensiva paradupla ofensiva para
enfrentar o Bahiaenfrentar o Bahia

Recomendado por Recomendado por 

0 comentários Classificar por 

Plugin de comentários do Facebook

Mais recentes

Adicione um comentário...

CHAMADA GERAL 2ª EDIÇÃOCHAMADA GERAL 2ª EDIÇÃO
16:3016:30 -  - 17:3017:30

https://gauchazh.clicrbs.com.br/opiniao/noticia/2018/04/e-preciso-refazer-o-dialogo-nacional-afirma-professor-cjfydpu9w0a6q01phlz5qo7nl.html
http://zh.clicrbs.com.br/rs/opiniao/ultimas-noticias/tag/visoes/
https://gauchazh.clicrbs.com.br/ultimas-noticias/tag/visoes/
https://gauchazh.clicrbs.com.br/ultimas-noticias/tag/artigos/
https://gauchazh.clicrbs.com.br/ultimas-noticias/tag/duas-visoes/
https://gauchazh.clicrbs.com.br/ultimas-noticias/tag/o-futuro-das-esquerdas/
http://gauchazh.clicrbs.com.br/colunistas/filipe-gamba/noticia/2019/07/quanto-o-inter-ainda-deve-para-anderson-cjxqlh17x00ak01mk5sk0a4sl.html?fbclid=IwAR1JsvvYfKwBgwUgajqKSCJa0jzjkfl25rHkvxGoS7xERmTmzZleZu5JLvU&obOrigUrl=true
https://gauchazh.clicrbs.com.br/cultura-e-lazer/tv/noticia/2019/07/morre-patricia-araujo-atriz-trans-de-salve-jorge-cjxuzuw2y00pn01mkvkcljjkn.html?obOrigUrl=true
http://gauchazh.clicrbs.com.br/colunistas/guerrinha/noticia/2019/07/gremio-deve-ter-nova-dupla-ofensiva-para-enfrentar-o-bahia-cjxtq0q0z00i501mkjbmk290a.html?obOrigUrl=true
https://www.outbrain.com/what-is/default/pt
https://developers.facebook.com/products/social-plugins/comments/?utm_campaign=social_plugins&utm_medium=offsite_pages&utm_source=comments_plugin
https://www.facebook.com/plugins/feedback.php?app_id=293116970716860&channel=https%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter.php%3Fversion%3D44%23cb%3Df27e9c85835ea9c%26domain%3Dgauchazh.clicrbs.com.br%26origin%3Dhttps%253A%252F%252Fgauchazh.clicrbs.com.br%252Ffd63693c9e854%26relation%3Dparent.parent&container_width=700&height=100&href=https%3A%2F%2Fgauchazh.clicrbs.com.br%2Fcjfyd5to902bw01tgnlx4r5pa&locale=pt_BR&numposts=5&order_by=reverse_time&sdk=joey&version=v2.9&_rdc=1&_rdr


10/07/2019 O futuro das esquerdas depende de dois fatores, diz cientista político | GaúchaZH

https://gauchazh.clicrbs.com.br/opiniao/noticia/2018/04/o-futuro-das-esquerdas-depende-de-dois-fatores-diz-cientista-politico-cjfyd5to902bw01tg… 3/5

RECOMENDADOSRECOMENDADOS

PublicidadePublicidade

MAIS LIDASMAIS LIDAS

Grêmio x Bahia: horário, como assistir e tudo sobre o jogo de ida das quartas de final da Copa do BrasilGrêmio x Bahia: horário, como assistir e tudo sobre o jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil

Paula Toller processa PT e Haddad e pede indenização de R$ 200 milPaula Toller processa PT e Haddad e pede indenização de R$ 200 mil

Mais de 400 casos de pensão paga a pessoas mortas estão sob apuração no EstadoMais de 400 casos de pensão paga a pessoas mortas estão sob apuração no Estado

Polícia prende jovem e apreende adolescente por suspeita do assassinato de PM em Porto AlegrePolícia prende jovem e apreende adolescente por suspeita do assassinato de PM em Porto Alegre

Lendas Urbanas são tema de passeio pelo Centro Histórico; veja oito histórias sinistras de Porto Alegre Lendas Urbanas são tema de passeio pelo Centro Histórico; veja oito histórias sinistras de Porto Alegre 

PublicidadePublicidade

Com cercamento eletrônico, Porto Alegre recupera cinco vezes mais veículos roubadosCom cercamento eletrônico, Porto Alegre recupera cinco vezes mais veículos roubados

Marcelo Adnet apresenta evento sobre economia de energia em Porto AlegreMarcelo Adnet apresenta evento sobre economia de energia em Porto Alegre

11

22

33

44

55

CHAMADA GERAL 2ª EDIÇÃOCHAMADA GERAL 2ª EDIÇÃO
16:3016:30 -  - 17:3017:30

https://gauchazh.clicrbs.com.br/esportes/gremio/noticia/2019/07/gremio-x-bahia-horario-como-assistir-e-tudo-sobre-o-jogo-de-ida-das-quartas-de-final-da-copa-do-brasil-cjxuew66d00k101s67m8niw6s.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/donna/gente/noticia/2019/07/paula-toller-processa-pt-e-haddad-e-pede-indenizacao-de-r-200-mil-cjxxh1n7800ek01rvskc6grtj.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/grupo-de-investigacao/noticia/2019/07/mais-de-400-casos-de-pensao-paga-a-pessoas-mortas-estao-sob-apuracao-no-estado-cjxwddiv4008601rv29t05xcf.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/seguranca/noticia/2019/07/policia-prende-jovem-e-apreende-adolescente-por-suspeita-do-assassinato-de-pm-em-porto-alegre-cjxxigg9800ew01rvz3khhev8.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/porto-alegre/noticia/2019/07/lendas-urbanas-sao-tema-de-passeio-pelo-centro-historico-veja-oito-historias-sinistras-de-porto-alegre-cjxxft52k00e601msthrnhioc.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/seguranca/conteudo-publicitario/2019/06/com-cercamento-eletronico-porto-alegre-recupera-cinco-vezes-mais-veiculos-roubados-cjxf82rjy01p801pkpswxtip7.html?obOrigUrl=true
https://gauchazh.clicrbs.com.br/economia/conteudo-publicitario/2019/07/marcelo-adnet-apresenta-evento-sobre-economia-de-energia-em-porto-alegre-cjxna3wz3038h01pk8y1rpguc.html?obOrigUrl=true


10/07/2019 O futuro das esquerdas depende de dois fatores, diz cientista político | GaúchaZH

https://gauchazh.clicrbs.com.br/opiniao/noticia/2018/04/o-futuro-das-esquerdas-depende-de-dois-fatores-diz-cientista-politico-cjfyd5to902bw01tg… 4/5

Recomendado por Recomendado por 

RECEBA GRATUITAMENTE O MELHOR DE GAÚCHAZH NO SEU E-MAIL E MANTENHA-SERECEBA GRATUITAMENTE O MELHOR DE GAÚCHAZH NO SEU E-MAIL E MANTENHA-SE
SEMPRE ATUALIZADO.SEMPRE ATUALIZADO.

Seu e-mail

ENVIAR    

Estudar parte da pós durante a graduação já é realidade em universidadeEstudar parte da pós durante a graduação já é realidade em universidade

PublicidadePublicidade

CHAMADA GERAL 2ª EDIÇÃOCHAMADA GERAL 2ª EDIÇÃO
16:3016:30 -  - 17:3017:30

https://www.outbrain.com/what-is/default/pt
https://gauchazh.clicrbs.com.br/educacao-e-emprego/conteudo-publicitario/2019/07/estudar-parte-da-pos-durante-a-graduacao-ja-e-realidade-em-universidade-cjxltn4kw02vy01pky624nk2q.html?obOrigUrl=true


10/07/2019 O futuro das esquerdas depende de dois fatores, diz cientista político | GaúchaZH

https://gauchazh.clicrbs.com.br/opiniao/noticia/2018/04/o-futuro-das-esquerdas-depende-de-dois-fatores-diz-cientista-politico-cjfyd5to902bw01tg… 5/5

No GaúchaZH, você encontra as últimas notícias de Porto Alegre e do RS, colunistas exclusivos, esportes, Grêmio, Inter, economia, política, cultura e mais.No GaúchaZH, você encontra as últimas notícias de Porto Alegre e do RS, colunistas exclusivos, esportes, Grêmio, Inter, economia, política, cultura e mais.

ASSINE GAÚCHAZH

GAÚCHAZHGAÚCHAZH
51 99667 412551 99667 4125

RÁDIO GAÚCHARÁDIO GAÚCHA
51 99699 521851 99699 5218

CENTRAL DO ASSINANTECENTRAL DO ASSINANTE
51 99895 048451 99895 0484

ANUNCIEANUNCIE TRABALHE CONOSCOTRABALHE CONOSCO POLÍTICA DE PRIVACIDADEPOLÍTICA DE PRIVACIDADE

© 2000 - © 2000 - 20192019 Grupo RBS Grupo RBS

CHAMADA GERAL 2ª EDIÇÃOCHAMADA GERAL 2ª EDIÇÃO
16:3016:30 -  - 17:3017:30

https://gauchazh.clicrbs.com.br/
tel:51 99667 4125
tel:51 99699 5218
tel:51 99895 0484
https://www.facebook.com/gauchazh
https://twitter.com/gauchazh
https://www.instagram.com/gauchazh
http://comercial.gruporbs.com.br/
http://www.gruporbs.com.br/talentosrbs/
https://assinanterbs.com.br/portal/sobre/politica-de-privacidade

