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O secretário-geral do Partido Comunista afirmou recentemente que foi preciso ter “paciência 
revolucionária” no decurso destes quatro anos de negociações com o Partido Socialista, no 
quadro da legislatura que está a chegar ao fim. 

Embora isso, o secretário-geral deve, no fundo, estar ufano da sua “paciência revolucionária” 
porque ela teve o mérito de viabilizar uma solução governativa única e inédita na Europa nestes 
tempos que correm. E com resultados em que muitos observadores da cena nacional não 
acreditavam, ou porfiavam em não acreditar, tanto que o anterior líder do PSD a considerava via 
certa e segura para diabo voltar a assombrar as nossas vidas. Mas enganou-se completamente 
porque o actual governo teve prodígios de exorcismo que o devem ter surpreendido, mais ainda 
quando foi ele que, enquanto governo, quebrou conscientemente o pote da água benta 
protectora. 

Contudo, aquela afirmação de Jerónimo de Sousa suscitou-me esta pergunta: Que é feito dos 
mitos revolucionários, o que verdadeiramente deles sobra? 

Hoje, olha-se para a turbulência política e social que eclode em alguns lados e constata-se que 
o fenómeno há muito deixara de ser inspirado e impulsionado pelas doutrinas revolucionárias de 
Marx, Lenine ou Mao, valendo-se mais de ideias nacionalistas retrógradas ou rebuscadas e sem 
um projecto imbuído de uma nova filosofia política. 

O fenómeno dos “Coletes Amarelos” de França poderá ter algo de comum com o 
“Movimento de Maio de 68” em “inorganicidade”, ambos escapando ao controlo das estruturas 
partidárias identificadas com a esquerda revolucionária e tradicional e as organizações sindicais 
instituídas. No entanto, o “Movimento de Maio de 68” era tributário de ideias esquerdistas, 
comunistas trotskistas ou anarquistas, ainda que numa amálgama difusa, no seu propósito de 
sacudir os valores da “velha sociedade”, reivindicando uma nova ordem social, em especial 
sobre a educação e os costumes. 

Constata-se que pouco ou nada sobrou de palpável do esboço ideológico que se possa 
vislumbrar naquele movimento francês. Muitos dos fiéis do Trotskismo converteram-se à 
Social-democracia e ao Neoliberalismo puro e duro. Deste modo, louve-se ao menos o Partido 
Comunista português pela sua persistência em acreditar ainda num mito revolucionário cujas 
bandeiras se esfrangalharam um pouco por todo o lado onde se ousou hasteá-las com ímpeto e 
sobranceria. 

A implosão da União Soviética foi o estilhaçar do que há muito vinha sendo colado com 
cuspo. A essência da teoria de Marx reside na união inseparável da teoria à prática e assim 
imaginou um mundo sem burguesia e governado pela ditadura do proletariado. Mas Lenine não 
julgou procedente que a ditadura do proletariado (operários e camponeses) se exercesse sem 
uma “guarda avançada”, ou seja, sem o Partido, organização centralizada e tida como a única 
capaz de intuir e gizar as estratégias para atingir os “objectivos finais”: uma sociedade sem 
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classes e plena de prosperidade económica. 

Pois, Lenine, um revolucionário absoluto, realista, inflexível e fanático, sublinhou que o 
marxismo era “um guia para a acção” e não um conjunto de dogmas e que só à prática competia 
destilar e apurar o critério da verdade. Com o Partido de novo tipo, doutrinado, os quadros 
seriam doravante formados para se apoderarem do poder e conservá-lo. O Leninismo, variante 
do culto da personalidade, atingiu o paroxismo no pior sentido com Estaline, e as suas ideias 
foram-se desvanecendo com o tempo, muito devido à falta de fidelidade dos seus sucessores, 
Estaline, Kruschev e Brejenev, que se interessaram mais com a sua sobrevivência política 
ancorados na rígida burocracia do Estado do que com a consecução dos tais “objectivos finais”. 

Entretanto, os “traidores e revisionistas” tiveram de ser tolerados quando os partidos 
comunistas europeus enveredaram pelo eurocomunismo, uma reinterpretação que dava 
coloração mais acentuada ao seu nacionalismo do que ao internacionalismo soviético (com 
excepção do português, claro, que se alapou sempre à ortodoxia soviética). Posteriormente, o 
eurocomunismo iria adoptar algumas posições mais liberais para não perder força, renunciando 
mesmo à criação de uma sociedade sem classes. Os defensores dessa “heresia comunista” 
apoiaram-se em Engels, companheiro de Marx, que, nos últimos anos de vida, aceitou que os 
comunistas acedessem ao poder pela via democrática em países de democracia parlamentar. Foi 
assim que os secretários-gerais dos partidos comunistas da Europa Ocidental − Carrillo 
(Espanha), Berlinguer (Itália), Marchais (França) e Cunhal (Portugal) − discutiram o 
eurocomunismo, ou socialismo de rosto humano, em que todos se distanciaram do comunismo 
soviético, à excepção de Cunhal. 

Tudo foi tragado pelo tempo e jaz num canto do baú da História. É o destino do que é ordem 
imaginada e não ordem natural. As doutrinas políticas e religiosas não passam de produto da 
imaginação humana – mitos – reflectindo crenças, sonhos e ideais, mas tão frágeis e voláteis 
quanto precária e efémera é a existência humana. Jamais podem reclamar a condição de ordem 
estável como é, por exemplo, a gravidade, a força que nos mantém presos à terra. 

E, sendo assim, importa perguntar se nos fazem falta os mitos revolucionários ou se é 
necessário reinterpretá-los para lhes imprimir uma feição e uma pulsão mais condizentes com a 
actualidade. Sim, vivemos num tempo em que a ciência e a produção modernas deram aos 
trabalhadores não somente uma melhor existência e qualidade de vida mas, sobretudo, a 
possibilidade de adquirir maior liberdade, mãe do progresso pela expansão que permite ao 
espírito e à criatividade. É possível que Marx exteriorizasse outra visão da realidade se vivesse 
nos nossos tempos, pelo que, só por isso, é imprudente deitar para o caixote de lixo da História o 
manancial das suas ideias. No entanto, se a nostalgia dos mitos revolucionários e da unidade 
ideológica pode ocupar os cenáculos da história das ideias e embevecer os que vivem ainda do 
seu culto, jamais pode estorvar o pensamento livre e a via para o progresso humano. 
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