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Diagnósticos de época, (auto)crítica e
educação (física)
Valter Bracht

Introdução
O tema geral abordado neste livro foi sugerido ao final do

Conbrace de Natal/RN (setembro/2019) e resultou dos debates
realizados naquele evento. Aquela edição aconteceu em um
momento em que já se faziam sentir as primeiras ações do governo
Bolsonaro, empossado em janeiro de 2019. Aquele congresso
tornou-se um espaço para também se debater as possíveis
repercussões dessas ações, particularmente, nos campos da
educação, da educação física e dos esportes.

As intervenções ocorridas nas mesas redondas e os episódios do
momento de abertura do evento indicam que grande parte dos
protagonistas que para lá acorreram entendeu que se fazia urgente
denunciar o caráter autoritário e antidemocrático do governo federal
(não faltando alusão ao fato de que a eleição de Jair Bolsonaro teria
sido possível graças a uma espécie de golpe jurídico-parlamentar
com o impedimento da presidenta Dilma Roussef em 2016),
evidenciando os riscos para os campos da educação e da educação
física/esportes que esse governo representava. Simultaneamente à
denúncia, pareceu necessário se exortar os presentes a uma ação
de contraposição e resistência. Os desdobramentos que se seguiram
ao congresso até hoje oferecem indicadores de que tanto a denúncia
quanto a exortação feita à militância para a resistência eram
pertinentes, necessárias e faziam sentido.

Em que pese estivessem plenamente justificadas a urgência e a
ênfase na denúncia e na exortação à resistência, entendo que, em



um evento acadêmico, iguais ênfase e atenção precisam ser
dedicadas ao esforço de se compreender o fenômeno que agora
merece e exige nossa denúncia. Nesses casos me parece pouco
indicado, dado nossa imanente implicação naquilo que se está
criticando, atribuir toda a responsabilidade a outros e ao adversário
político. Essa foi a motivação que me levou a solicitar, aos
participantes da mesa redonda que discutiu Democracia e Educação
do corpo em tempos de (contra)reformas educacionais, para que
nos perguntássemos, também, o que fizemos ou deixamos de fazer
para que fosse possível aquilo que agora era nosso objeto de
denúncia e crítica. A ideia era incluir na reflexão nossas próprias
dificuldades – que precisariam ser superadas para evitarmos
colaborar para o aparecimento das condições de possibilidade do
avanço da direita.

Para produzir um movimento de reflexão que articule elementos
pontuais com desenvolvimentos mais amplos, o que procuro fazer
aqui15 é apresentar e discutir aspectos relativos aos ‘diagnósticos
de época’ ressaltando a complexidade e as controvérsias que os
envolvem, o que, em quadros muito polarizados (e urgentes), tendem
a ser camuflados em favor da afirmação de soluções aparentemente
simples. Procuro analisar como os diagnósticos de época e os
movimentos políticos estão interrelacionados, privilegiando os
movimentos do que se convencionou denominar genericamente de
‘esquerda’.

Após uma pequena explanação sobre o tempo presente como
‘diagnósticos de época’, abordo quatro temas fundamentais desses,
quais sejam, democracia, economia, educação estética e religião.
Analiso mais particularmente aspectos do quadro político específico
do Brasil contemporâneo na forma de dois excursos.

Sobre ‘o tempo presente’ nas teorias críticas: algumas
demarcações

Todo pensador está ligado ao seu século por algum pressuposto
questionável e do qual ele não se dá conta. [...] A perspectiva aberta pelo
intervalo histórico põe em relevo as premissas ocultas, apostas incertas e



ilusões de uma época. A obviedade infundada aflora, ganha saliência e, sob
o maçarico da crítica e da experiência adversa, não mais convence
(Giannetti, 2002, p. 29).

Que tempo é esse que vivemos? Realizar um diagnóstico de época
não é, obviamente, tarefa fácil16. Aliás, essa é uma tarefa a que se
dedicam as teorias sociais. Aquelas que se advogam críticas, ao
tempo em que ‘renovam seus diagnósticos de época’, buscam indicar
as estruturas e processos que promovem e sustentam relações de
injustiça social e as possíveis formas de sua superação. Nesse
esforço, as teorias sociais constroem conceitos mais ou menos
abrangentes, ou seja, abarcadores de estruturas e processos
também mais ou menos amplos (modo de produção; modernidade;
pós-modernidade; modernidade tardia; modernidade líquida;
liberalismo; neoliberalismo; sociedade do consumo; sociedade do
risco etc.). Os conceitos indicam não só a abrangência, mas também
o tipo de leitura, e operam na análise como elementos (ou
estruturas) estruturados e estruturantes.

Nesse contexto, um dos conceitos mais abrangentes e influentes é
o de modernidade. Ele divide (e compõe) o ‘protagonismo’ no âmbito
das denominadas teorias críticas com o conceito marxista de ‘modo
de produção’. Como sabemos, Marx, com o seu O capital,
apresentou um detalhado ‘diagnóstico de época’, desvendando não
só os mecanismos que organizam e orientam essa forma de produzir
e distribuir os bens como identificando suas contradições internas
que, pela dialética histórica (em parte pelo acirramento objetivo das
contradições internas, em parte pela ação revolucionária da classe
trabalhadora, ou, então, por uma combinação de ambas), gerariam o
novo: a superação do modo de produção capitalista levaria ao
advento do socialismo. É fato bem conhecido como esse diagnóstico
influenciou os movimentos operários no século XIX e se articulou com
ações políticas revolucionárias no século XX.

A partir de meados do século XX e já sob o impacto da experiência
do ‘real e existente socialismo’ e do holocausto, as teorias sociais
críticas passam a se valer mais amiúde da noção de modernidade,
ou seja, identificam o modo de produção capitalista como uma das



formas de organização social geradas pelo ‘projeto’ moderno ou
produzidos pela/na modernidade. Portanto, nessas análises não há
propriamente contraposição entre os conceitos de modernidade e o
de modo de produção, como se fossem alternativos. Isso permite
que também o modo de produção socialista, ou o socialismo real e
existente, possa ser compreendido como pertencente e realizador do
ideário moderno. Esse passo foi dado, particularmente, pelos
teóricos da Teoria Crítica elaborada a partir do Instituto de Pesquisa
Social de Frankfurt e que recentemente está presente na crítica da
modernidade de Bauman (2001). A crítica ao modo de produção
capitalista está envolta em um quadro mais abrangente, na medida
em que concretiza, mas também deturpa, princípios do projeto
moderno e da razão iluminista. A hipertrofia da razão instrumental, e
sua reconversão em mito, pode ser citada como uma das
deturpações17 mais importantes. Outra mudança perceptível nas
teorias críticas nesse período é o questionamento do controverso
modelo marxista de base e superestrutura, que encerra o que ficou
conhecido e fortemente criticado como economicismo da teoria de
Marx. Isso significará atribuir maior importância, protagonismo e
autonomia a processos que envolvem a cultura e a política. Sem
dúvida, no contexto do pensamento marxista, A. Gramsci teve papel
de destaque na interpretação e atualização teórica dessa relação
com seus conceitos de hegemonia, sociedade civil e Estado
ampliado18. Tanto Gramsci quanto a Escola de Frankfurt (pelo
menos no seu início) indicam a necessidade de se ‘atualizar’ o
diagnóstico de época de Marx, não propriamente rejeitá-lo.

Outra revisão importante das teorias críticas de orientação
marxista focou a dimensão mais propriamente política, a partir do
pressuposto (como tudo nesse campo, bastante controverso) de que
a obra marxista havia negligenciado a importância da esfera
específica da política19, subordinando-a à dimensão econômica no
sentido de que ela era um seu epifenômeno. Independentemente
dessa controvérsia, o tema da democracia, antes adjetivada
insistentemente de burguesa, passa a estar cada vez mais presente



nos estudos e preocupações dos ideais emancipatórios buscados
por essas teorias. Contribuíram para isso também as posições
assumidas, após a Segunda Guerra Mundial, pelos Partidos
Comunistas europeus, particularmente os PCs da França, da Itália e
da Espanha que assumiram, com nuanças, a denominada via
parlamentar20.

O campo político da esquerda sempre esteve envolvido e dividido
pela polêmica ou pelo dilema revolução ou reforma (a perspectiva
revolucionária e a social-democrata)21: entre uma via
revolucionária22 e outra reformista para o socialismo. Aos poucos,
com a ‘perda’ do sujeito revolucionário (o proletariado) e a assunção
do tema da democracia (parlamentar), o campo da esquerda
majoritariamente, portanto com exceções importantes, centra suas
energias na ideia da radicalização ou aprofundamento da
democracia23, o que se acentua após a queda do Império Soviético,
considerado o marco da derrocada do real e existente socialismo. As
teorias críticas, no entendimento de Melo (2011, p. 258), procuram
resgatar o projeto de uma democracia radical, ou seja, o “[...]
resgate de um projeto de autodeterminação e de autorrealização
pelo qual os próprios cidadãos seriam capazes de se organizar de
forma livre e igual”. Ou, como observa Silva (2017), em importantes
autores das teorias críticas contemporâneas, a ideia de
emancipação vem geralmente associada aos termos justiça,
democracia e socialismo, sendo que a democracia parece ser a
palavra-chave para se formular concepções de justiça e de
socialismo.

Voltando ao conceito de modernidade, é possível dizer que ela
falhou em concretizar os ideais iluministas24. Esse diagnóstico
recebeu duas grandes formulações. Por um lado, a ‘tese da
incompletude’, ou seja, de que não havia uma contradição ou falha
interna no projeto, mas sua falha foi não ter conseguido levar até o
final o seu desenvolvimento (posição assumida, por exemplo por
Habermas, para quem não existe um excesso mas uma insuficiência
de ‘razão’, mas presente também em socialistas que entendem que



as experiências concretas levadas a efeito não se ativeram aos seus
‘verdadeiros princípios’), e, por outro, o denominado pensamento
‘pós’ (-moderno, -estruturalista) que identifica ‘vícios de origem’ e
que, portanto, precisariam ser negados e/ou substituídos25.

Entendo ser possível levantar a hipótese de que esses movimentos
das teorias críticas acabam por impactar, para além da política, os
entendimentos e formulações também de setores sociais específicos
como o direito e a educação. No caso da educação, esse paulatino
deslocamento da centralidade da revolução para a democracia e o
consequente deslocamento da teoria da vanguarda (que teria uma
privilegiada leitura da realidade, impossibilitada às massas pelo papel
da ideologia) para os sujeitos participantes (intersubjetividade) bem
como o questionamento do entendimento de verdade como
representação levaram o campo crítico da educação a não mais
derivar as ações no plano específico do movimento das
macroestruturas, mas a valorizar mais as ações dos diferentes
sujeitos no plano cotidiano26 bem como entendê-los como
produtores de um conhecimento também válido.

Se, no seu desenvolvimento contemporâneo, as teorias sociais
críticas e seus diagnósticos de época convergem em grande parte
para o tema da democracia, cabe uma análise mais detalhada das
polêmicas e das dificuldades teóricas e práticas que o envolvem.

As esquerdas e a democracia
A disputa política do presente na América Latina é em torno do significado
da democracia, mas, paradoxalmente, no próprio âmbito da democracia
(Weffort, 1988, p. 25).
[...] é possível auscultar o estado de uma democracia sentindo as pulsações
de sua esfera pública política (Habermas, 2007, p. 29).

A esquerda de orientação marxista sempre teve certa reserva em
relação à democracia (normalmente adjetivada de burguesa ou
liberal), denunciando seu caráter meramente formal e não social.
Rancière (2014, p. 8-9) afirma que a crítica da democracia conheceu
duas grandes formas históricas: por um lado, os legisladores



aristocratas e doutos que, por meio de uma “[...] composição de
forças e equilíbrio dos mecanismos institucionais [...]”, buscavam tirar
do fato democrático o melhor que se podia tirar dele, mas ao mesmo
tempo contê-lo estritamente para preservar dois bens considerados
sinônimos: o governo dos melhores e a defesa da ordem
proprietária. E, por outro, o jovem Marx, que não teve dificuldades
para desvendar o reino da propriedade no fundamento da
constituição republicana. Para Rancière (2014, p. 9), Marx soube,
nesse sentido, estabelecer um padrão de pensamento que ainda não
se esgotou: “[...] as leis e as instituições da democracia formal são
as aparências por trás das quais os instrumentos com os quais se
exerce o poder da classe burguesa”. Esse postulado de Marx
passou a ser, no século XX, questionado e tema de discussões
públicas na Europa ocidental, em função da progressiva
institucionalização de princípios de legitimação orientados na
universalização dos direitos civis e políticos (Honneth, 2014).

Tendo como pano de fundo esse diagnóstico de Marx acerca da
democracia (liberal burguesa) como meramente formal, o aceno ao
socialismo era a resposta de boa parte da esquerda para a
realização de uma democracia também social, ou seja, a resolução
do problema da distribuição. A democracia social só seria
plenamente alcançada por uma precedente socialização dos meios
de produção.

O que podemos perceber no cenário político mundial é que o
socialismo como condição e orientação para a emancipação,
justificada ou injustificadamente, vem perdendo sua capacidade
mobilizadora, ou seja, sua capacidade de afetação das classes
trabalhadoras e oprimidas e, consequentemente, de mobilizá-las
para a luta emancipatória. Honneth (2015) coloca exatamente a
pergunta se essa “ideia” pode voltar a empolgar e recobrar sua força
ou virulência. Para isso, seria necessário, por um lado, buscar
respostas na realidade, ou seja, nas características que assumiu o
capitalismo contemporâneo, e, por outro lado, revisar a própria ideia
de socialismo27.



Como comentado anteriormente, se considerarmos as teorias
críticas contemporâneas, o foco se concentra no aprofundamento da
democracia, pois, só assim, entendemos, aumentam as chances de
se resolver o problema da distribuição e de ‘reconhecimento’28. A
radicalização da democracia no sentido de conciliar liberdade,
igualdade e solidariedade que, no fundo, é o ideal socialista
(Honneth, 2015) passa pela construção de uma esfera pública
vigorosa, ou, como prefere Bauman (2000, p. 11), uma revitalização
da Ágora, “[...] esse espaço nem privado nem público, porém mais
precisamente público e privado ao mesmo tempo”.

A aposta na democracia parlamentar é colocada em dúvida em
função de uma série de problemas, dificuldades e ‘insuficiências’
apontadas tanto pelo espectro político da direita como da esquerda.
Entre essas, podemos citar o problema da crise de representação
ligada ao fato da burocratização dos partidos políticos que, voltados
para sua própria manutenção e reprodução, tendem a descolar-se
dos movimentos sociais. Por outro lado, a representação nos
Parlamentos é fortemente influenciada pelo poder econômico que
afeta decisivamente as chances eleitorais. Outro problema
frequentemente citado diz respeito ao fato de que, alcançado o
poder, imediatamente manter-se nele passa a ser a referência para
as ações do Executivo, deixando-se em segundo plano o bem
comum29.

Por essas e outras razões, a democracia está sempre em risco,
também porque ela não tem uma radicação última30, um fundamento
último inquestionável e não são poucos seus inimigos, como mostra
Rancière (2014). Por isso, a construção da democracia não pode
prescindir e acontecer à revelia da participação de todos e ‘qualquer
um’ (Rancière, 2014). Também por isso ela depende da construção
de uma esfera e espaços públicos que fomentem, permitam e
viabilizem essa participação (como sabemos a vida democrática
solicita de cada um de nós bem mais do que votar nas diferentes
eleições). Portanto, a construção de uma ‘esfera de formação



democrática da vontade’ é elemento fundamental para o
aprofundamento da democracia31.

Para o aprofundamento da democracia, alguns temas são assim
fundamentais: o direito à desobediência civil, a organização de novos
sujeitos políticos para além dos clássicos partidos e sindicatos, a
instituição de mecanismos que produzam uma total transparência dos
negócios públicos; a ampliação dos espaços públicos de discussão
(esfera pública) e a garantia de uma renda mínima ou básica32.

Entre esses diferentes aspectos, elegemos, para um
desenvolvimento um pouco mais detalhado aqui, o da construção de
uma vigorosa esfera pública. Honneth (2014), operando com o
método da reconstrução normativa, exatamente analisará o processo
de desenvolvimento da esfera pública (construção da vontade
pública) nas sociedades ocidentais, ocasião para fazer um
diagnóstico também das dificuldades enfrentadas para a construção
de uma eticidade democrática (costumes democráticos). Como dito
anteriormente, Bauman (2000) é outro autor que se dedicou a esse
tema.

Uma das dificuldades para a construção de uma esfera pública
vigorosa é a denominada apatia dos cidadãos, ou seja, o seu fraco
engajamento na esfera pública, isto é, em um processo de diálogo
sem coerções e voltado para o bem comum. Honneth (2014), no seu
estudo sobre a eticidade democrática, identifica três esferas que
buscam orientar-se pela liberdade social33: a esfera das relações
pessoais, a das ações econômicas de mercado e a esfera pública.
Em relação a esta última, o autor identifica que, em muitos
momentos históricos, faltou disposição motivacional para que as
pessoas se envolvessem na disputa de opinião pública e no processo
de construção da vontade democrática. Ao contrário das duas outras
esferas, nas quais estamos envolvidos desde logo, na esfera em que
nos complementamos uns aos outros como cidadãos que
argumentam politicamente, temos que nos decidir por participar.
Essa não participação pode ser denominada de “apatia”, mas
também de ‘privatização’ e ‘despolitização’.



Tanto Honneth quanto Bauman chamam a atenção para o
fenômeno de como o consumismo privado, orientado em um conceito
de liberdade negativa (individual), é fator importante para se explicar
o não engajamento na esfera pública. Essa esfera da liberdade
social (aquela em que minha liberdade não limita a do outro, mas a
potencializa) parecia já, para Arendt e Habermas (Honneth, 2014),
converter-se em território de encontro de consumidores que somente
atuavam de forma privada. Para Bauman (2000, p. 159),

[...] quando o Estado reconhece a prioridade e superioridade das leis do
mercado sobre as leis da pólis, o cidadão transforma-se em consumidor – e
o consumidor demanda mais e mais proteção, enquanto aceita cada vez
menos a necessidade de participar no governo do Estado.

Nessa perspectiva, assevera o autor, “[...] não há lugar para a
cidadania fora do consumismo, e é nessa e só nessa forma que os
mercados financeiro e mercantil toleram a cidadania” (Bauman, 2000,
p. 12). Essa privatização via consumo é corroborada e reforçada
pelo apelo ao empreendedorismo, uma espécie de privatização da
responsabilidade por gerar empregos.

É interessante notar que, durante os governos do PT no Brasil
(Lula e Dilma), promoveu-se a integração de um grande contingente
de pessoas, antes alijado, ao mundo do consumo (além do acesso
ao básico, ainda comprar o seu automóvel, viajar de avião, como
exemplos). Junto a isso, fez-se, temos que reconhecer, um esforço
para se melhorar o grau médio de escolarização do brasileiro. No
entanto, como no caso da educação, os processos são de longo
prazo34, e parece pertinente perguntarmos se tal participação no
consumo também não afetou negativamente a participação cidadã na
construção da vontade democrática. O que podemos dizer é que a
integração no consumo não foi acompanhada de uma igual ampliação
da participação na esfera pública; esta continuou frágil e propensa a
diferentes mecanismos de manipulação, problema crônico da
eticidade democrática. Malgrados os esforços para se ampliar a
participação de diferentes organizações em fóruns e órgão
governamentais, a esfera pública acabou se tornando
prevalentemente um “[...] território de encontro de consumidores que



só atuavam de maneira privada [...]”, promovendo um “[...]
esvaziamento privatista da esfera pública” (Honneth, 2014, p. 375).

Cabe aqui ainda a pergunta crucial de Bauman (2000, p. 14):
Supondo por um momento que se desse um milagre e que o espaço
público/privado fosse preenchido por cidadãos que quisessem debater seus
valores e discutir as leis que estão lá para guiá-los – onde está a agência
poderosa o bastante para levar a efeito suas resoluções?

Por outro lado, foi bastante significativo o apelo de muitos
candidatos nas eleições de 2018 a um perfil ‘não-político’ como
forma de abordagem do eleitor, indicador de uma clara corrosão da
esfera pública democrática. No caso brasileiro, isso se deveu em
grande parte em função dos escândalos de corrupção (que é, na
verdade, endêmica) envolvendo as diferentes esferas do poder
público e a iniciativa privada. Os escândalos de corrupção
acentuaram a já desgastada imagem da política como esfera capaz
de solucionar os principais problemas que afligem a população e
levaram água para o moinho de opções autoritárias e ‘fora’ do
ambiente político tradicional. Além da corrupção, a população passou
a perceber uma tensão entre os interesses econômicos capitalistas e
as ações do Estado democrático de direito. Infelizmente, como
diagnostica Honneth (2014, p. 433), isso tem levado não a protestos
políticos mas a um “[...] desencanto com a política; [...] uma
desconfiança, sem direção embora não infundada, de que detrás de
toda decisão que se defina como democrática haja um acordo
informal”35.

Essa corrosão da crença no jogo democrático acaba facilitando a
identificação com um ‘líder’, processo no qual os indivíduos
sacrificam seu ideal de eu e se submetem às ordens de seu ‘chefe’
ou ‘mito’. No caso brasileiro, esse líder apela ainda a dois elementos
de legitimação já considerados não consentâneos com o moderno
Estado de direito: o patriotismo (contrapondo-se ao universalismo) e
a religião (contrapondo-se ao Estado laico), a partir do bordão:
‘Brasil acima de tudo e Deus acima de todos’. Portanto, o que une a
massa apoiadora ao presidente Jair Bolsonaro não são vínculos



institucionalizados e normativos do Estado democrático de direito,
mas vínculos afetivos.

A polarização (entre esquerda e direita) que parecia ‘necessária’
(para combater o mal maior), acaba por tornar-se uma armadilha.
Mesmo porque, como advertiu Sakamoto (2020),

[...] em um contexto ultrapolarizado (que ambos ajudaram a criar), em que
cada um acredita naquilo que seu líder aponta como verdade, estamos
parando de compartilhar uma percepção comum de realidade, deixando de
acreditar em um pacote comum de fatos. Pacote que é premissa para a
democracia e a vida em sociedade.

Antes de adentrar ao tema da participação da mídia na construção
da esfera pública, abro aqui um parêntese na forma de um excurso,
para argumentar que o presidente Jair Bolsonaro, ao fazer da
política um fim em si mesmo, produz um esvaziamento da esfera
pública democrática cujo objetivo seria exatamente o debate sobre
temas e ações necessárias visando ao bem comum.

Excurso: A experiência política como um fim
em si mesma: o caso de Jair Bolsonaro e
Sara Winter?

As ações do atual presidente Jair Bolsonaro têm desafiado muitas
tentativas de explicação ou compreensão. Isso porque suas ações
parecem erráticas, caóticas, absurdas, características essas que colocam
obstáculos e dificuldades para as nossas categorias racionais e lógicas e
que orientam nossas tentativas de compreensão. Costumamos nos
perguntar: o que quer realmente o Presidente? Quais são seus objetivos?
Aqueles objetivos anunciados são vazios ou mesmo fúteis, ou então, sem
nenhum alicerce na realidade como ‘salvar o Brasil da esquerda
comunista’. Não por acaso foi, por muitos, taxado de louco.

Durante a semana de 25 a 29/05/2020, esteve muito presente na mídia
uma importante apoiadora do atual Presidente, a auto nominada Sara
Winter (no dia 02/06/2020 foi expulsa do DEM, partido ao qual estava
filiada), cuja ‘profissão’ parece ser a de ‘militante política’. Essa militante,
coordenadora do ‘Grupo dos 300’, produziu vídeos em que insultava um
ministro do Supremo Tribunal Federal e o ameaçava com agressões
físicas, o que dá a entender que considera a violência um instrumento
legítimo da política.



Ao discutir o conceito de experiência, Jay (2009) dedica um dos
capítulos do seu livro à Experiência Política, estabelecendo relações dessa
com as experiências estética e religiosa. No caso desses três tipos de
experiência, o autor argumenta que, frequentemente, elas operam como
um ‘fim em si mesmo’.

No caso da experiência política, ela se apresenta, muitas vezes, de tal
forma embriagadora que uma participação ‘comprometida’ em um
‘movimento’ dinâmico (seja de direita ou de esquerda), torna-se mais
importante do que a realização de suas metas. Esse envolvimento pode
ser tão intenso que devora outras esferas da vida, numa espécie de frenesi
performático, numa busca de realização heroica. A atração produzida por
essa experiência política intensa parece motivar o ingresso a um âmbito
público com características agonistas.

O autor cita como exemplo o ‘moralista vitalista’ Georges Sorel, que
como Sara Winter, oscilava entre a esquerda e a direita radicais (o
programa Fantástico da rede Globo, exibiu no dia 31/05 imagens de Sara
Winter como militante radical de esquerda em manifestações contra o
outrora deputado federal e agora Presidente Jair Bolsonaro). Nesse tipo de
militância se enfatizam a luta e o sacrifício per se, e sua função é a de um
mito a despertar nas massas esse fervor. Lembra também que o fascismo
tem sido considerado uma variante da política sacralizada, estetizada, na
qual o espetáculo violento (ostentação de armas, provocações para a luta
física, etc.), ilusoriamente mítico e ritual, ou a experiência de autoimolação
comunitária, eram tão importantes ou até mais do que as funções às quais
servia (o episódio do atentado à faca reforçou essa dimensão mítica da
autoimolação).

‘Enfrentar a pandemia como homem e não como moleque’, propôs o
Presidente, que bem poderia ser traduzido por ‘morrer lutando’, tendo
como pano de fundo uma visão mítica e idealizada da guerra. Aliás, a
pandemia nada mais fez do que colocar em cena um novo motivo para que
o Presidente continuasse a sua política de guerra contínua e constante... a
guerra pela guerra. Nessa direção, Martin Jay faz referência aos escritos
de Ernst Jünger, romancista e herói alemão da primeira guerra, que
fazendo referência às suas ações no Front, motiva o líder ativista Ernst von
Salomon a afirmar que “[...] não sabíamos o que queríamos. E o que
sabíamos, não queríamos! Guerra e aventura, entusiasmo e destruição”
(Jay, 2009, p. 211). Era uma espécie de “[...] mito da experiência bélica”
(Mosse apud Jay, 2009, p. 212), que produz uma espécie de sacralização
da violência como uma maneira de justificar a terrível perda de vidas
humanas (‘pessoas morrem todos os dias e vão continuar morrendo nessa
pandemia’ diz nosso bélico presidente).

O comentário seguinte de Jay, referindo-se à República de Weimar
antes da ascensão do Nazismo, parece muito atual:



Substituindo a lógica da fidelidade generacional – ou mais
precisamente, os fortes laços masculinos forjados nas
trincheiras – por uma solidariedade de classe sustentada em
um destino econômico comum, o mito constituiu-se numa
arma efetiva na campanha da direita contra a esquerda para
conquistar uma burguesia em vias de extinção na República
(Jay, 2009, p. 212).

Entendo que quem vê no atual presidente um instrumento da burguesia
se engana: a burguesia é um instrumento do presidente – o presidente
Bolsonaro não tem nenhum compromisso ideológico com a burguesia,
teve sim, compromisso eleitoral, que cobra, obviamente, um alto preço (as
reformas liberais).

Com o auxílio das mídias Bolsonaro e Sara se aproveitam e estimulam
uma estetização da política sob o signo da violência36 (o apelo direto ou
simbólico às armas, aos palavrões ofensivos, à truculência, ameaças
veladas ou explícitas de golpe, a presença crescente de militares ao redor
do presidente, etc.). O problema é que essa ‘guerra’ promovida gira em
círculos, se retroalimenta e assim, não necessita da referência a objetivos
para além dela, como a promoção da qualidade de vida da população e
maior justiça social, portanto, no fundo ela é despolitizadora.

Não podemos esquecer que, assim como o ‘herói de guerra’ alemão
citado acima, o presidente parece que também não sabe o que quer, tanto
é que disse, meses após sua posse, de que, na verdade nunca quis ser
presidente; preferiria ficar “ateando fogo” em pequenas guerras. Mas, claro,
sendo financiado (e toda sua família e agregados) para tanto, pelo erário
público. Um político profissional que não objetiva nada para além de
continuar fazendo política como um fim em si mesmo. Buscar, nas ações
de Bolsonaro algum indício de um projeto para o país, é vão (fim do
excurso).

Para além do sistema educacional que poderia atuar na
perspectiva da formação de um cidadão37 consciente da importância
e apto (linguística, cognitiva e corporalmente) para participar
ativamente na construção da esfera pública democrática, os meios
de comunicação de massa desempenham papel crescentemente
importante nesse processo. O problema é que esses meios
assumem cada vez mais o caráter de empreendimentos mercantis,
destinados a gerar lucros como qualquer outro negócio, em que a
preocupação com a formação da vontade pública acaba em segundo
plano. Para as consequências desse processo já chamaram a
atenção, a partir de referências diferentes, tanto John Dewey quanto



Adorno e Horkheimer no início do século XX (Honneth, 2014). Esses
meios se orientam a temas que produzam a maior comoção possível
como delinquência, tragédias, escândalos familiares e de famosos
etc. (basta acompanharmos no portal uol quais são as reportagens
mais ‘lidas’), já que o que orienta esses meios são os índices de
audiência, aos quais estão atentos os anunciantes. Nessa
perspectiva, para Honneth (2014), é espantoso o quão pouco a
televisão, um dos mais influentes meios de comunicação, pode fazer
justiça à sua tarefa de informar e esclarecer o público.

É nesse contexto que o debate sobre a necessidade de os meios
de comunicação de massa orientarem-se por princípios públicos (não
estatais) ganha relevância. Debate esse sempre rechaçado pelos
grandes empresários do setor. Aliás, o tema da necessidade de que
os meios de comunicação de massa se orientem pelos interesses
públicos tornou-se objeto de debate ainda mais intenso com o
advento da internet e das redes sociais. A esperança de que as
redes sociais da internet pudessem se configurar como um poderoso
instrumento para a manifestação e interação dos cidadãos em torno
de questões social e politicamente relevantes, como no caso da
denominada ‘primavera árabe’, logo se viu confrontada com um uso
comercial38 e como espaço de veiculação de trivialidades e mentiras
(fake news).

O uso político dessas redes foi bem documentado por Giuliano Da
Empoli (2019), em seu livro Os engenheiros do caos. Se seguirmos
o autor, as estratégias de Trump e Bolsonaro para lograrem a
eleição foram parecidas e, além da polarização, se nutrem do efeito
emocional que causam posições absurdas. Escreve Da Empoli
(2019, p. 12): “[...] os defeitos e vícios dos líderes populistas se
transformam, aos olhos dos eleitores, em qualidades. Sua
inexperiência é a prova de que eles não pertencem ao círculo
corrompido das elites. E sua incompetência é vista como garantia de
autenticidade”. Com base em conhecimentos oriundos do marketing
digital, os assessores desses líderes criaram um movimento
novíssimo, guiado pelas preferências dos eleitores-consumidores.
Mas, não só isso, essa ‘máquina’ fomenta e se nutre da raiva e tem



como único princípio o engajamento de seus partidários. O
importante é alimentá-la permanentemente com conteúdos ‘quentes’,
que suscitam emoções. O objetivo dessas ações pelas redes sociais
é satisfazer de modo rápido e eficaz a demanda de consumidores
políticos. Já não interessa a política, o que interessa é a “opinião
pública”.

Enfim, não são poucas as dificuldades para a construção de uma
esfera pública vigorosa, tão fundamental para o funcionamento e
aprofundamento da democracia.

As esquerdas e a economia
O pós-Segunda Guerra Mundial viu a construção do denominado

Estado de Bem-Estar Social (Welfare State) na Europa ocidental
junto com a afirmação das denominadas democracias parlamentares.
Um modelo bastante distante do Estado patriarcal e repressor do
capitalismo periférico, como o brasileiro. No caso da Europa
ocidental, em função das características assumidas pelo capitalismo
naquele território, tanto a perspectiva de uma revolução proletária
quanto a perspectiva de uma via para o socialismo, a partir de
progressivas conquistas sociais e políticas como inicialmente
propalava a social-democracia, foram bloqueadas. Todas as ‘crises
da acumulação do capital’ foram contornadas. As denominadas
crises fiscais, ‘produzidas’ em sua maioria por governos social-
democratas europeus, e as crises de acumulação do capital tiveram
como reação (solução), nos anos 1970/1980, a radicalização do
liberalismo econômico, conhecida como neoliberalismo, política
articulada à globalização, isto é, à (tentativa) de eliminação ou total
permeabilização das fronteiras nacionais aos movimentos do capital.
Embora o neoliberalismo tenha sido, em função da ‘necessidade’ da
superação do déficit fiscal dos Estados39, também entendido como
a redução do Estado a um mínimo, as análises puderam demonstrar
que não só no neoliberalismo, como já no período da denominada
economia liberal (liberalismo clássico) o papel do Estado foi
fundamental para a acumulação do capital.



O tema do papel do Estado para o funcionamento do capitalismo
globalizado é central para entendermos o tempo presente. Para
Wacquant (2012, p. 509), por exemplo, o que tem de ‘neo’ no
neoliberalismo é “[...] a reengenharia e a reestruturação do Estado
como principal agência que conforma ativamente as subjetividades,
as relações sociais e as representações coletivas apropriadas a
tornar a ficção dos mercados real e relevante”. Em suma: o que
temos no neoliberalismo, na interpretação do autor, é um Estado
gerencial que adapta a sociedade ao mercado. O núcleo central do
neoliberalismo seria “[...] uma articulação entre Estado, mercado e
cidadania, que aparelha o primeiro para impor a marca do segundo à
terceira” (Wacquant, 2012, p. 509).

Em que pese a importância das análises de Wacquant, que o
espaço aqui disponível não permitiria apresentar de forma mais
exaustiva, ressalto a complexidade do fenômeno que alerta para uma
utilização banalizada e muitas vezes pouco contextualizada da noção
de neoliberalismo. No discurso político da esquerda tornou-se uma
espécie de chave de ouro que tudo explica, particularmente, o mundo
da política, em uma utilização pouco nuançada e pouco mediada do
modelo da relação entre a base econômica e a superestrutura
ideológica.

Por outro lado, as dificuldades da esquerda no plano da economia
saltam aos olhos. Se deixarmos de lado40 a perspectiva
revolucionária que levaria a uma abolição da propriedade privada dos
meios de produção e a uma economia planejada (em contraposição
à anarquia do mercado), os governos autointitulados ou então
reconhecidos como de esquerda, ao assumirem o poder a partir dos
processos eleitorais democráticos, não conseguiram construir um
programa econômico efetivamente alternativo à economia de
mercado (isso significa que atuaram fundamentalmente no plano da
redistribuição). Não foi por outra razão que o primeiro governo Lula
foi ‘acusado’ por importantes segmentos da esquerda brasileira de
seguir a cartilha neoliberal (na atabalhoada tentativa de reeditar um
nacional-desenvolvimentismo em tempos de globalização).



Para além das diferenças em relação ao papel do Estado no plano
da economia, o que os governos de ‘esquerda’ em países
capitalistas buscaram promover foram as iniciativas de produção
coletiva como as cooperativas, que, uma vez obtendo sucesso no
‘mercado’, acabam por tornarem-se grandes empreendimentos
capitalistas. Ou seja, essas ações, assim como os bancos populares
e cooperativas de crédito, não subvertem a lógica econômica da
economia de mercado. Aliás, aqui podemos voltar a Honneth, para
quem a social-democracia teria conseguido implementar, depois da
Segunda Grande Guerra Mundial, uma ‘economia social de mercado’,
hoje neoliberalizada e globalizada41. O autor argumenta que uma
economia de mercado não pode simplesmente ser tomada como
uma economia capitalista. Afirmação bastante problemática já
conceitualmente, como aliás argumentam os resenhistas aqui já
citados (Pinzani, 2016; Caux, 2017). De qualquer forma, parece que
o debate econômico entre a esquerda e a direita não vai muito além
da questão da maior ou menor participação do Estado na economia
e uma maior redistribuição (com seu problema crônico denominado
déficit fiscal), ressalvando-se a análise de Wacquant (2012), citado
no início deste tópico.

Essas dificuldades colaboraram para que o liberalismo se
fortalecesse e, como observa Bauman (2000), pudesse se reduzir ao
mero credo de que não há alternativa.

Tarso Genro (2003, p. 15, grifo nosso), refletindo sobre essa
questão, se coloca a pergunta: “Podemos pensar o socialismo como
modo de produção ou é possível somente pensá-lo como ideia
reguladora?” Para Genro (2003, p. 15, grifo nosso), uma alternativa
seria resgatar a “[...] democracia por meio de um Estado submetido
ao controle público e a realização de uma reforma moral e intelectual
com uma economia dinâmica e socialmente integradora — pela
inclusão social, emprego e renda – constituem os pressupostos do
repensar também a própria social-democracia”. É isso?!

A educação estética e a eticidade democrática



Sem dúvida, para que as pessoas participem ativamente e de
forma autônoma e crítica do processo democrático, existem algumas
pré-condições. Uma delas diz respeito às condições materiais. Sem
a satisfação das necessidades materiais básicas, engajar-se no
debate público sobre as melhores decisões políticas a serem
tomadas está longe de ser uma prioridade. Por isso, muitos autores
advogam que o aprofundamento da democracia implica em se
implantar uma renda básica (renda social), a qual todos e qualquer
um teria direito. Mas, isso, por si só, obviamente, está longe de ser
suficiente, já que participar do jogo democrático implica dominar suas
regras bem como ter a capacidade de operar com os códigos
linguísticos que o constituem. Ou seja, é fundamental se aumentar o
grau de escolarização da população. Essa escolarização (que não é
sinônimo de educação, mas uma das suas facetas) necessita, se a
intenção é formar para uma cidadania democrática, ir muito além do
fornecimento de conhecimentos técnico-instrumentais (matemática,
ciências, língua materna). Esses são fundamentais pois fornecem os
códigos linguísticos e os conhecimentos que permitirão que os
indivíduos participem, com qualidade, da já aludida esfera pública.
Mas, como procuro demonstrar no excurso que segue, a formação
(Bildung) precisa dar atenção também ao que se tem denominado de
educação ético-estética.

Excurso: A dimensão ética e política dos
‘sentimentos corporais’

A formação da liberdade não é apenas autodeterminação e
auto realização, e sim mais ainda determinação e realização
de fins que pacificam a vida sobre a terra. E essa autonomia
expressar-se-ia não só no modo de produção, mas também
nas relações individuais entre os homens, em sua linguagem
e no seu silêncio, nos seus gestos e olhares, em sua
sensibilidade, no seu amor e no seu ódio. O belo seria uma
qualidade essencial de sua liberdade (Marcuse, 1969 apud
Baroni, 2019).

Vários autores da área da Educação têm enfatizado a importância de
reconhecermos a importância da educação estética na formação geral das



pessoas (Trevisan, 2000; Hermann, 2010, Pagni, 2006). No entanto, essa
preocupação ainda não encontra ressonância nas políticas públicas
atinentes à Educação que continua a enfatizar os saberes e experiências
técnicas tendo como referência um neoeconomicismo (ou melhor, a
tendência é essa, diminuindo inclusive a presença das disciplinas de
humanas). Mesmo no âmbito das pedagogias críticas, se tomarmos como
referência a Pedagogia Histórico Crítica (Saviani, 1991), há um claro ou
total privilegiamento das aprendizagens cognitivas ou teórico-conceituais.

Em sua palestra no XXI Conbrace/VII Conice, Vago (2019, p. 9, grifo
nosso) chama a atenção para essa dimensão e sua importância política, já
que, “[...] o condicionamento de atitudes e a liberação de ódios que
penetram o imaginário coletivo produzem uma dada educação dos

corpos, que de nós exige atenção e cuidado”42. Alerta o autor que estamos
diante do perigo, pois estaria em movimento a produção de uma estética,
que denomina de “Estética Brasil Brutal” (Vago, 2019, p. 11), e advoga que,
como forma de resistência, desenvolvamos na Educação Física “[...] uma
insubmissão estética ao projeto Brasil Brutal” (Vago, 2019, p. 12). Um
alerta e uma proposição para a ação urgente e necessária. No entanto,
nesse pequeno excurso, desloco minha atenção numa outra direção.
Levanto a hipótese de que a eleição e o apoio a Jair Bolsonaro, expressam
e foi possível graças a existência prévia, no seio da cultura brasileira, de
uma estética ‘Brasil Brutal’43.

No palco da política brasileira (não só), mais fortemente na campanha
eleitoral de 2018, passamos a presenciar o desfile de manifestações
(verbais e imagéticas) de violência: o gesto símbolo do presidente eleito,
Jair Bolsonaro, é a imitação pela mão de uma arma disparando, que ficou
conhecida como ‘fazer arminha’; violência também na forma de ódio aos
homossexuais e aos ‘comunistas’; manifestações racistas; apoio à
ditadura militar, etc. Assim, pode parecer, para muitos, estranho que um
presidente da república, que em parte é incentivador dessas
manifestações e em parte é conivente com elas, tenha o apoio de uma
parte significativa da população.

O filósofo americano R. Shusterman (2012), ressoando L. Wittgenstein,
ressalta o importante papel do corpo ou, na sua linguagem, dos
‘sentimentos somáticos’ para os nossos conceitos éticos de direitos
humanos, de vida digna e, a partir dessa premissa, se pergunta em que
medida ela nos ajuda a entender posturas políticas eivadas de violência e
que aparentam ou podem ser consideradas, em grande medida,
irracionais.

O autor lembra que aquele ódio ou medo fanático que algumas pessoas
têm por certas raças, culturas, classes e nações parecem manifestações
viscerais, que podem refletir sérias preocupações com a integridade e a
pureza do ‘corpo familiar’ numa dada cultura. O que estaria em questão aí,



seria o desconforto que um corpo não familiar provocaria nas pessoas, já
que esse ameaçaria corromper com misturas étnicas e culturais o corpo
familiar de um determinado grupo ou cultura.

Wittgenstein, segundo Shusterman (2012), sugere ser possível
compreender sob esse viés o ódio ao povo judeu que persistia nos países,
aparentemente, mais racionais da Europa, que consideravam os judeus,
uma espécie de tumor da Europa44. Nessa direção, a tese é a de que “[...]
há uma contradição em esperar que alguém guarde seu antigo sentimento
estético pelo seu corpo (aesthetische Gefühl für seinen Körper) e ao
mesmo tempo dê as boas-vindas ao tumor” (Shusterman, 2012, p. 200).

Argumenta que exatamente essas posturas do tipo homofóbicas,
racistas, anti-comunista têm um “[...] ’simbolismo irresistivelmente sinistro’,
que os argumentos racionais em prol da tolerância multicultural etc.,
parecem naufragar, já que o ódio não é adquirido por meios racionais, mas
pela força estética cativante das imagens” (Shusterman, 2012, p. 201.

Reforça Shusterman (2012), ainda repercutindo Wittgenstein, que o
preconceito homofóbico, por exemplo, compartilha a mesma lógica da
inimizade racial e étnica. Sendo que o antagonismo e a intolerância são
alimentados por reações viscerais desconfortáveis e frequentemente não
percebidos, sentimentos de que os atos e os apetites homossexuais são
estranhos e ameaçadores às formas conhecidas e estabelecidas de
desejo e de comportamento corporal. (fim do excurso)

O discutido acima é uma dimensão da educação para a
democracia que não pode, portanto, ser negligenciada, lembrando
que ela não acontece apenas no sistema educacional formal, mas
também na esfera pública. A pedagogia crítica precisa reconhecer a
corporeidade e a educação estética como elementos importantes
dos processos de formação (Bildung) que têm lugar na escola. Até o
momento, avalio, estamos muito longe disso. Portanto, os hábitos
corporais que foram forjados e que são forças que fomentam ou dão
suporte a comportamentos de caráter violento e discriminatório não
puderam ser alterados via a educação escolar. Parece que falhamos
nisso, ou, então, nossos esforços foram claramente insuficientes.

Não distante da questão da dimensão ético-estética está a
complexa relação entre política e religião, bastante relevante para
pensarmos os ‘tempos presentes’, e tratada brevemente a seguir.

Religião x Estado laico?



É bastante flagrante o aumento crescente da presença explícita
das religiões/igrejas na cena da política brasileira contemporânea.
Não que a religião e as igrejas estivessem ausentes até então, mas
o que vemos agora é a ascensão destas ao plano das estruturas do
Estado (laico). As religiões/igrejas ampliam sua influência na vida
política brasileira nestas duas frentes: no âmbito da esfera pública
com apoio de uma ampla rede de comunicação (particularmente
rádios e TVs)45 e na esfera estatal/parlamentar com a (informal)
‘bancada evangélica’46. No caso extremo, temos também a
confissão religiosa sendo cogitada como critério para a nomeação e
participação das cortes supremas do país.

Nesse contexto, crescem a presença e influência das correntes
cristãs evangélicas, principalmente as neopentecostalistas. Segundo
Oliveira (2020), os dados mostram que elas são as que mais
crescem no país. O autor cita pesquisas e projeções do IBGE, que
indicam que elas vão desbancar em número de fiéis a religião
católica até a década de 2030. Além disso, essas mesmas
pesquisas mostram que, paradoxalmente, cresce também o
percentual de brasileiros que se dizem sem religião: de 12,5 milhões
em 2000 para mais de 15 milhões em 2010. Estaria aí surgindo uma
nova polarização?

O crescimento da influência das religiões/igrejas na vida política
brasileira parece estar chegando a um limite em que coloca em
perigo os princípios do Estado democrático de direito. Embora esses
princípios (do Estado liberal) propugnem uma neutralidade frente às
religiões, são conhecidos exemplos em que a religião é erguida à
condição de organizadora e orientadora das ações do Estado (uma
ligação entre Estado e fé como no Irã), em flagrante oposição à
esperada expansão da secularização ocidental.

Assim, algumas questões se impõem: o fato de deputados e
senadores atuarem politicamente dentro do Estado defendendo suas
crenças e denominações religiosas se constitui em
problema/obstáculo para o aperfeiçoamento da democracia no Brasil
e em que medida? A existência e atuação de uma bancada



evangélica colocariam em risco a sobrevivência do Estado laico?
(Morais; Poker, 2018). Essas questões só podem ser respondidas a
partir de outra mais geral: quais seriam o espaço e o papel político
das religiões numa sociedade secular?2

Um pensador que vem se dedicando a esse tema é Jürgen
Habermas (2007)47, cujas reflexões apresentamos a seguir na
tentativa de compreender os riscos e as possibilidades de
convivência aí envolvidos.

Após o alerta de que a polarização das imagens de mundo da
religião e secular pode colocar, cada uma a sua maneira, em risco a
coesão da comunidade política, Habermas (2007, p. 9) afirma que

[...] somente o exercício de um poder secular estruturado num Estado de
direito, neutro do ponto de vista das imagens de mundo [defensor do
pluralismo cultural VB], está preparado para garantir a convivência tolerante,
e com igualdade de direitos, de comunidades de fé diferentes que, na
substância de suas doutrinas e visões de mundo continuam irreconciliáveis.

Para a compreensão do entendimento do autor a respeito da
possibilidade de convivência política entre as religiões/igrejas e o
Estado democrático de direito, é fundamental a distinção que se faz
entre a política no plano da esfera pública e a política no plano
institucional dos aparelhos do Estado48.

Para Morais e Poker (2018), fica claro, na argumentação de
Habermas, que os cidadãos têm direitos fundamentais constitucionais
de se apresentar na esfera pública com suas demandas sustentadas
em suas visões de mundo religiosas, e o Estado não pode esperar
que eles fundamentem seus posicionamentos políticos deixando de
lado suas convicções. De outro modo, os políticos que assumem
mandato, estes sim, são obrigados a adotar a neutralidade em
relação às visões de mundo, por representarem o Estado e, como
tal, não devem defender uma cosmovisão determinada.

No entendimento de Habermas (2007, p. 346), “A concessão de
iguais liberdades éticas exige a secularização do poder do Estado.
Não obstante isso, ela proíbe igualmente a supergeneralização
política de uma visão de mundo secularista”. Ou seja, o Estado



democrático precisa garantir o direito de manifestação de todos na
esfera pública, de crentes e não crentes, pois isso faz parte dos
direitos de liberdade e igualdade. Por outro lado, adverte que “[...] a
abertura do parlamento para a disputa em torno de certezas de fé
pode transformar o poder do Estado num agente de uma maioria
religiosa, a qual impõe sua vontade ferindo o procedimento
democrático” (Habermas, 2007, p. 346).

No entanto, essa ‘convivência’ entre o cidadão secularizado e o
religioso não está isenta de tensões, já que “[...] valores diferentes
não se excluem reciprocamente da mesma maneira que verdades
distintas” (Habermas, 2007, p. 345). Se existe facilidade para a
consciência secular conceder a um etos estranho a mesma
autenticidade, as condições modificam-se no caso de um crente que
adquire sua autocompreensão ética de verdades de fé cuja
pretensão de validade é universal. Para esse, a exigência de
manifestar igual respeito constitui um peso muito maior (Habermas,
2007).

Assim, existe uma grande diferença se estamos falando da relação
da política institucionalizada com religiões ‘modernizadas’ (aquelas
que admitem o pluralismo religioso) ou com as religiões
‘fundamentalistas’ (que não admitem esse pluralismo e se
consideram guardiães da verdade). Como temos um
recrudescimento do fundamentalismo religioso no Brasil e no mundo,
isso faz soar o alarme, já que essas, com seu deslocamento da
esfera pública para os aparelhos do Estado, constituem-se em
ameaça ao Estado democrático de direito.

Por outro lado, não parece politicamente interessante para as
esquerdas agirem como se as religiões fossem um bloco homogêneo
– mais uma vez um risco no quadro de uma hiperpolarização – e
colocá-las simplesmente do lado oposto do Estado laico. E isso por
razões não apenas de cálculo político-eleitoral, mas também porque,
se seguirmos o argumento de Habermas (2007), as religiões
(modernizadas) podem contribuir para traduzir conteúdos bíblicos em
linguagem secular, por exemplo, a ideia de que o homem é
semelhante a Deus para a ideia de dignidade do homem, de todos os



homens. Ou seja, as religiões podem atuar como ‘reservas de
sentido’ e com isso auxiliar frente aos dilemas sociais e morais dos
nossos tempos.

Parece-nos indicado que a crítica a algumas confissões religiosas,
por essas dificultarem o avanço de pautas progressistas no plano
dos costumes, seja complementada com o estabelecimento de
estratégias de diálogo. É isso que advoga a antropóloga Jacqueline
Teixeira (apud Oliveira, 2020) que entrevistou 500 participantes de
uma manifestação promovida por uma Igreja Evangélica contra a
violência doméstica e que identificou que a

[...] maioria vinha do extremo leste e do extremo sul de São Paulo, e 65%
eram negras. Elas não sabiam quem era Marielle Franco. Não sabiam o que
são as cotas. Nunca conheceram alguém que acessasse política de cotas,
mas eram contra. O que elas conhecem de experiência pública vem da
igreja que formula a visão política delas (Teixeira apud Oliveira, 2020, p. 13).

Mais uma vez, se consideramos importante a esfera pública
política e legítimo que o cidadão nela compareça como crente,
parece-nos muito indicado pensar em estratégias de diálogo com
esse segmento que formula sua visão política via religião.

Considerações finais
Quadros políticos ultrapolarizados exigem dos “contendores” que

afirmem posições claras. Para as forças democráticas, colocam-se
claramente a tarefa e a necessidade de derrotar (democraticamente)
o governo autoritário que assumiu em 2019 o poder no Brasil. A
dimensão do problema, a sua gravidade e urgência, no entanto,
podem nos fazer esquecer que derrotá-lo não significa a solução ou
que, do nosso lado, como que em um contraponto ao mal, está ‘o’
bem. Procurei alertar para isso e, como consequência, entendo que
faríamos bem se assumíssemos uma posição mais (auto)crítica, pois
estamos também distantes de respostas satisfatórias para os
problemas com os quais estamos sendo confrontados no longo
prazo. No calor do debate, às vezes fica parecendo que bastaria
retomar o caminho que encetamos com a eleição e os governos de
Lula, o ‘rumo certo’ do qual fomos afastados por um golpe da direita.



A derrota de Bolsonaro (e os aliados ideológicos e oportunistas de
sempre), embora condição necessária para trilharmos o difícil
caminho da democracia, está muito longe de ser condição suficiente;
lembrete que seria desnecessário não fosse a atual polarização na
política brasileira.

A reação do leitor (legítima) pode ser aquela que é bastante
comum em casos em que a ‘conclusão’ é uma falta de respostas
cabais: ‘Ok, esses são os problemas e as dificuldades, aliás, já bem
conhecidos, mas, quais são as soluções?’. Se, por um lado, essa
observação crítica tem conteúdo de verdade, por outro, pode estar
pressupondo a existência de soluções a priori. No plano político,
entendo que o que aqui está delineado indica a necessidade de
reconhecer honesta e humildemente as dificuldades vividas pelas
esquerdas e extrair a consequência de que somente articulando
esforços com todas as forças democráticas teremos mais condições
de enfrentar possíveis retrocessos e recaídas em regimes
autoritários.

Coerente com o dito anteriormente, é pensar dialeticamente, mas
sem a pretensão a uma síntese final. Exigir respostas cabais,
definitivas para dilemas sociais complexos, tende a boicotar as
reflexões e os debates necessários. Acredito, como Bauman (2000,
p. 16), que é fundamental colocar perguntas, mesmo ou
principalmente as impertinentes, porque “[...] evitar fazer perguntas,
questionar, é a pior resposta de todas”.

Por muito tempo me causou grande incômodo a afirmação de
Richard Rorty de que seria mais útil se deixássemos de nos orientar
por uma utopia, olhando, portanto, privilegiadamente para o futuro, e
que já faríamos muito se conseguíssemos evitar os erros do
passado. Hoje penso que talvez ele tivesse razão. Além disso, penso
ser pertinente assumir o aprofundamento da democracia como
projeto político, sem vacilar e sem ambiguidades.
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criar renda” (Bauman, 2000, p. 188).
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