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O PODER DAS IDÉIAS
Um dos aspectos do marxismo ortodoxo que não é mais possível aceitar sem restrições é o
determinismo quase absoluto dos fatores econômicos, da produção e da distribuição dos bens, sobre as idéias
e os modos de pensar das sociedades. Esta desvalorização, ou secundarização das idéias em geral, dos
fenômenos culturais da comunicação entre os seres humanos em sociedade, o descrédito sobre a capacidade
dessas formulações e proposições intercomunicadas entre as pessoas produzirem efeitos relevantes sobre a
organização política e econômica das sociedades, essas afirmações tão enfatizadas do marxismo clássico
não têm mais a aceitação que tinham antes dos trabalhos da Escola de Frankfurt, especialmente do seu mais
influente pensador que é Jürgen Habermas.
Não tenho, entretanto, a menor intenção de discutir em profundidade esta opinião; não sou filósofo e
acredito que o esclarecimento vai se processando com ao passar do tempo, sem desmerecer em nada a
portentosa filosofia de Karl Marx. Quero aqui, tão-somente, falar sobre a minha crença na força da Idéia do
Socialismo: a idéia em si, oriunda não só das contradições do capitalismo mas também, e claramente, do
sentimento moral da humanidade em desenvolvimento através do diálogo da razão; da consciência humana
desenvolvida historicamente através da comunicação entre as pessoas. Quero dizer da força que eu venho
sentindo, ao longo de 50 anos de vida política, neste ideal socialista de organização das sociedades humanas;
força proveniente da lei moral que está dentro da consciência humana nas sociedades da nossa cultura
ocidental, e que fala da justiça e da equidade.
A insistência com que circulam as notícias do fracasso da União Soviética, da substituição do
socialismo pelo capitalismo na China, e da ruína da Revolução Cubana mostra uma preocupação forte e
contínua em forjar falsas verdades para extinguir a força da idéia socialista. E, no entanto, apesar de todas as
“provas” da inviabilidade do socialismo, ele continua existindo com força suficiente para amedrontar o colosso
do capitalismo.
Por que tanto medo do comunismo, ainda? Por que tanta perseguição, bloqueio, difamação sobre um
país tão pequeno e militarmente fraco como Cuba? Por que se cultiva ainda, entre nós, tanto preconceito
contra Cuba? Pelo fato de Cuba não praticar a nossa democracia liberal? Mas quantas ditaduras existem pelo
mundo a fora que não são assim hostilizadas nem denegridas? Por que essa preocupação tão grande e
constante com Cuba?
Bem, aí está, a meu juízo, mais uma prova da força do ideal socialista: Médicos cubanos, de boa e
reconhecida qualidade profissional, formados num país pobre que apresenta índices de saúde dos mais altos
do mundo; médicos que exercem sua profissão humanitariamente em vários outros países ainda bem mais
pobres, como o Haiti em nosso continente e várias nações africanas; médicos que têm disposição de vir para o
Brasil trabalhar em regiões atrasadas e distantes dos grandes centros, onde os médicos brasileiros não
querem ir; médicos que recebem salários muito mais baixos do que os brasileiros e vêm voluntariamente, em
nada forçados; esses médicos cubanos são vaiados pelos colegas brasileiros e hostilizados pelos sindicatos e
pela mídia, mesmo quando não vão tirar o emprego dos brasileiros. Por quê?
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Pergunto e respondo: na minha opinião é porque Cuba representa, hoje, a idéia do Socialismo, mais do
que qualquer outro país em qualquer tempo da História. Porque Cuba desenvolveu entre os seus cidadãos um
sentimento e um comportamente de solidariedade humana, característico do socialismo, a um nível que a
Humanidade só conheceu em raros momentos, em pequenas comunidades, em situações muito especiais.
Bem, Cuba é uma comunidade relativamente pequena submetida a um colossal desafio ao qual responde com
esforço estrênuo há mais de 60 anos, e isso é uma situação muito especial.
Bem, meio século de bloqueio econômico e o enorme desgaste produzido pelas dificuldades de
abastecimento dele decorrentes podem levar a uma derrocada da Revolução; é quase Inacreditável que ainda
não tenha ocorrido. Eis aí, então, outra demonstração da extraordinária força moral da idéia do Socialismo.
Essa força os médicos cubanos trazem com a sua presença e o seu devotamento, e podem contaminar com
ela, com esta força moral, o sofrido povo dos recantos não atendidos pelos médicos brasileiros.
Eis aí: convenhamos, é um risco!
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