Hiperdemocracia sem lei
Temer se acautele, pois pode ser surpreendido e derrotado, como vem de acontecer com
Obama
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“Não há liberdade sem lei”
Rousseau
Anarquia é a doutrina política fundada no princípio da negação da autoridade. Prega a
volta do homem ao estado original, de total liberdade para decidir e agir, dispor de si
mesmo, dar às coisas o destino que melhor lhe parecer, ou convier, sem pedir permissão
ou depender da autoridade de alguém (John Lock). Anarquista ou ácrata, no sentido
vulgar, é quem afronta a ordem estabelecida disposto a eliminar, se preciso fisicamente,
autoridade eleita ou nomeada.
O Dicionário de Política de Bobbio, Matteucci e Pasquino entende por anarquismo “o
movimento que atribui ao homem, como indivíduo, e à coletividade o direito de usufruir
toda a liberdade, sem limitação de normas, de espaço e de tempo, fora dos limites
existenciais do próprio indivíduo”.
Pessoas dotadas de discernimento sabem que as coisas não funcionam assim. Nesse
sentido registrou o político espanhol José Maria Gil Robles, para condenar a violência
que devastou a Espanha na Guerra Civil (1936-1939): “Não nos enganemos, um país
pode viver sob a Monarquia ou sob a República, o Presidencialismo ou o
Parlamentarismo, sob o Comunismo ou sob o Fascismo! Mas não pode viver na
anarquia”.
Produto da utopia, o anarquismo jamais poderia materializar-se como sistema de
governo. Causou numerosas vítimas e provocou enormes prejuízos em períodos de
anomia, quando as autoridades se mostraram coniventes ou indecisas, temerosas de
esboçar reação.
Para Roderick Kedward, autor do livro Os Anarquistas, a época dourada da doutrina de
Proudhon e Bakunin situa-se entre 1880 e 1914. Retratado por Hans Magnus
Enzensberger na obra O Curto Verão da Anarquia, o catalão Buenaventura Durruti
entrou para a História como inimigo da ordem e da lei. Foi morto em Barcelona durante
tiroteio de rua. O homem que fez tremer a Europa deixou duas pistolas, dois jogos de
roupas de baixo, um binóculo e óculos de sol.
As raízes do movimento sindical brasileiro estão fincadas no anarquismo.
Anarcossindicalista foi Everardo Dias (1886-1966). Tipógrafo, jornalista, escritor e
maçom, escreveu a História das Lutas Sociais no Brasil para registrar experiências
vividas desde a greve de 1917 até a implantação do Estado Novo, em 1937. Também o
foram Edgard Leunroth (1881-1968), Gregorio Nazianzeno Moreira de Queiroz e

Vasconcelos ou Neno Vasco (1879-1920), Gigi Damiani (1876-1953), Oreste Ristori
(1874-1943).
O que se observa não guarda semelhança com a genuína doutrina anarquista.
Ressalvadas pacíficas manifestações públicas em locais determinados, o que
presenciamos são aglomerações dominadas pela violência, provocadas pelo amálgama
da decomposição social com a falência de autoridade e a desmoralização da política,
vítima da corrupção. Com as redes sociais à disposição tornou-se simples mobilizar
espíritos brutalizados e agressivos.
A pretexto da imediata solução do problema de moradia, do atendimento às
reivindicações nas áreas de segurança, saúde, educação, do combate às reformas
previdenciária e trabalhista, do saneamento das finanças, são invadidos prédios
públicos, ocupadas ruas, praças e avenidas, posto fogo em pneus e latões de lixo,
depredados imóveis comerciais. Infelizes dos que se encontrarem diante da horda, a
caminho do trabalho, da residência, do hospital ou da escola.
A insegurança não encontra paralelo na História. Pouco importa saber que a crise é real,
profunda, e que há milhões de desempregados e subempregados. Vivemos uma espécie
de hiperdemocracia sem leis, na observação de Ortega y Gasset em Rebelião das
Massas. Com palavras de ordem da CUT, do MST, da FPSM, da FBP e de outras siglas
improvisadas ao sabor do momento, vândalos atacam a polícia à procura de um morto
para exibi-lo em passeatas e convencer incautos de que o governo é arbitrário.
A derrubada das grades do Palácio dos Bandeirantes em abril de 1983, a repetitiva
ocupação de prédios e dependências do serviço público, ataques a ônibus, a recente
invasão do prédio da Secretaria de Segurança Pública em São Paulo demonstram a
ousadia de facções anárquicas conduzidas por irresponsáveis e engrossadas por aquilo
que se costuma denominar de inocentes úteis ou massa de manobra.
Não raro a anarquia está camuflada dentro de partidos radicais de extrema esquerda.
Basta prestar atenção aos discursos para perceber os objetivos ocultos dos líderes.
Disputam eleições, mas são inimigos da democracia, da lei, da propriedade privada.
Quando se submetem ao teste das urnas, são inapelavelmente rejeitados.
A História revela a dificuldade de organização das classes trabalhadoras. O Partido
Comunista Brasileiro (PCB) e o Partido Comunista do Brasil (PCdoB), produto de
divisão na época do governo João Goulart, como relata Jacob Gorender no livro
Combate nas Trevas, pertencem à espécie dos partidos de quadros. Jamais foram
partidos de massas. O Partido dos Trabalhadores (PT) resultou da única tentativa bemsucedida de reunião de operários, comerciários, bancários, dentro de legenda
estruturada. Desmoronou abatido pela corrupção. Altos dirigentes estão presos; outros, à
espera de visita da Polícia Federal.
Aproximam-se as eleições de 2018. Com o PT liquidado, PSDB e PMDB são os
partidos aptos à disputa da maioria no Senado, na Câmara dos Deputados e da
Presidência da República. A vitória de Donald Trump nos Estados Unidos da América
deve soar como advertência de clima favorável aos demagogos, com promessas que as
massas gostam de escutar.

Acautele-se o presidente Michel Temer, pois poderá ser surpreendido e derrotado, como
acaba de acontecer com Barack Obama.

