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A crise que envolveu o governo Lula e o Partido dos Trabalhadores (PT), por 

seu caráter  político,  pela  dimensão  ética  e  pelo  impacto  que teve  junto  aos  setores 

progressistas  e aos movimentos  sociais,  pode ser considerada o fim de um ciclo na 

história da esquerda brasileira. A esquerda no País teve três grandes ciclos: o primeiro 

foi iniciado com os imigrantes anarquistas no final do século XIX e se encerrou na 

segunda  década  do  século  XX;  o  segundo,  começou  com  a  formação  do  Partido 

Comunista  Brasileiro  (PCB)  e  terminou  na  segunda  metade  da  década  de  70;  e  o 

terceiro, iniciou-se com as greves de São Bernardo em 1978 e a formação do PT, em 

1980 e culminou com a crise de 2005.

Essa crise terá por muito tempo conseqüências políticas e orgânicas para toda a 

esquerda brasileira. Em nosso entendimento, o PT não será mais o mesmo nem terá a 

influência  que teve nos movimentos  sociais.  Perdeu a legitimação política,  enquanto 

possibilidade  histórica.  Tudo  indica  que  não  conseguirá  mais  representar  os 

trabalhadores, nem se apresentar como reserva moral e ética da esquerda, porque a crise 

lhe usurpou a aura e a alma como organização de esquerda. Pode até sobreviver ainda 

como uma organização tipicamente eleitoral, eleger deputados, governadores e mesmo 

reeleger o atual presidente da República, mas doravante será um partido da ordem, sem 

os  princípios  que  nortearam  sua  fundação  e  sem  o  charme  rebelde  dos  primeiros 

tempos.

Como  sempre  ocorre  nos  processos  históricos,  os  militantes  políticos 

comprometidos com a revolução e os movimentos sociais não irão ficar esperando que 

algum grupo interno regenere o PT (o que é uma tarefa  atualmente  impossível),  da 

mesma  forma  como  não  se  esperaram  que  o  movimento  anarquista  repensasse  a 

estratégia para um Brasil transitando da fase agrária para a fase industrial e também não 

ficaram aguardando que o PCB refletisse melhor sobre o País dos anos 70 e retificasse 

sua  linha  política.  A  história  cobra  um  preço  muito  alto  para  os  erros  políticos 

estratégicos e durante muito tempo ficará no imaginário popular uma enorme frustração 

em relação a esse período da vida brasileira. 

Haverá ainda um período de diáspora, incerteza e desorientação, mas isso não 

será  por  muito  tempo,  pois  a  conjuntura  nacional  e  internacional  e  os  próprios 

trabalhadores  irão  reclamar  uma  nova  vanguarda  que  responda  aos  desafios  e 



necessidades  históricas  do  País.  No  decorrer  dos  próximos  anos,  os  trabalhadores 

desenvolverão novas formas de luta e criarão novas organizações sociais e políticas para 

defender  seus  interesses.  A organização  revolucionária  que compreender  e  sintetizar 

teoricamente este momento e souber traçar uma estratégia capaz de construir um projeto 

de  libertação  do  País,  reagrupar  a  esquerda  socialista,  e  incorporar  os  movimentos 

sociais à política será efetivamente a nova porta-voz dos interesses dos trabalhadores.

Mas o fracasso da social-democracia retardatária no Brasil  e o vazio político 

deixado pela crise também tem seu lado positivo, pois contribuiu para desmascarar o 

social-liberalismo,  as propostas  políticas  descasadas  do marxismo e a  forma partido 

inorgânica, fragmentada e desossada ideologicamente. Além disso, abre um novo ciclo 

para  a  esquerda  brasileira  e  a  possibilidade  de  que  as  forças  revolucionárias, 

especialmente aquelas com vínculos históricos na luta anticapitalista, possam construir 

vanguarda solidamente implantada entre os trabalhadores e os movimentos sociais e um 

bloco  histórico  capaz  de  derrotar  as  forças  conservadoras  internas  e  seus  aliados 

externos, de forma a resgatar a esperança na revolução brasileira, tirar da perplexidade 

os movimentos sociais e colocar a maioria da população na perspectiva de mudanças 

revolucionárias.

Como se sabe, as crises fazem parte de uma dialética social e política da história. 

Por um lado, como no caso do Brasil, provocaram um grande vendaval na esquerda e a 

desorientação  de  milhares  e  milhares  de  militantes,  mas  por  outro  abriram também 

imensas possibilidades para os lutadores sociais e políticos e para a construção de uma 

nova perspectiva de transformações num patamar superior. Os tempos de calmaria são 

caracterizados por gerarem poucas mudanças, enquanto as crises são responsáveis pelas 

grandes transformações. Aliás, todas as grandes mudanças foram gestadas nos períodos 

de grandes crises.

Os movimentos sociais ligados anteriormente ao PT estão se sentindo órfãos, 

traídos por seu mentor político. Estes movimentos estavam de certa forma paralisados, 

em função  da  chegada  do  PT  ao  governo.  Viviam  um compasso  de  espera  e  não 

desenvolviam a potencialidade da luta de classe porque esperavam que o governo, em 

algum momento, iniciasse as mudanças prometidas. Agora, mesmo desorientados num 

primeiro momento, podem ganhar novas energias, cortar os grilhões que os amarravam 

à ilusão no governo Lula e emergir da letargia política com mais força e experiência de 

luta.  Portanto,  também  junto  aos  movimentos  sociais  está  se  abrindo  uma  imensa 

avenida para o ascenso do movimento social e político no Brasil.



A crise do império

Vale lembrar ainda que essa crise se processa num momento em que a política 

imperial do neoliberalismo começou a esgotar-se e perder a iniciativa no mundo. Não 

consegue mais impor a hegemonia pela via do consenso. Por isso, os EUA tornaram-se 

cada vez mais agressivos e arrogantes. A invasão ao Iraque, no qual as forças imperiais 

imaginavam um passeio militar, transformou-se num pesadelo muito semelhante ao que 

foi o Vietnã. A resistência iraquiana está provando ao mundo que o exército mais bem 

armado e mais bem equipado do mundo, com as armas mais sofisticadas da face da 

terra, está sendo derrotado por guerrilheiros que agem na sombra, mal armados, mas 

com enorme demonstração de firmeza e abnegação para expulsar os invasores. Além 

disso, a resistência iraquiana está ainda demonstrando que o exército norte-americano 

não é imbatível. Perde-se assim o medo do império e o próprio império é obrigado a 

pensar duas vezes antes de invadir uma nação. 

Na América Latina,  a situação do império também não é das melhores,  após 

duas décadas de ofensiva do neoliberalismo. Os povos da região já passaram a fase de 

refluxo  e  perplexidade  e  desenvolvem  atualmente  uma  contra-ofensiva  popular  em 

escala latinoamericana.  Esta contra-ofensiva não se expressa de maneira linear como 

pretende  uma  certa  esquerda  mecanicista.  Em  alguns  momentos,  toma  a  forma  de 

insurreição popular, como as duas vezes em que ocorreu na Bolívia e no Equador e uma 

vez  na  Argentina;  em  outra  ocasião  se  expressa  no  processo  rico  da  revolução 

bolivariana, que se inicia com uma vitória eleitoral,  se aprofunda com a reversão do 

golpe de direita,  a derrota do lock out da PDVESA e amplia as possibilidades com o 

plebiscito revogatório e a radicalização do movimento de massas venezuelano; outras 

pela  via  puramente  eleitoral,  como  a  vitória  de  Lula  no  Brasil,  período  em que  a 

população acreditara que este faria um governo de mudanças. Ou ainda na vitória de 

Kirchner, na Argentina, ou Tabaré Vasquez no Uruguai, e Evo Morales na Bolívia. 

Todos esses movimentos, respeitados os seus devidos graus de organização ou 

mobilização, fazem parte de um movimento maior de contra-ofensiva popular na região. 

A prova mais contundente desse processo é o fato de que o neoliberalismo perdeu a 

iniciativa política, não consegue mais o envolvimento manipulatório que obtinha nos 

seus primeiros anos, quando o mercado se transformou num semideus, tanto para os 



setores mais pobres quanto para os mais ricos da sociedade e o pensamento único ditava 

as regras de comportamento. 

Nessa perspectiva,  a crise  do PT é também a crise  do modelo  neoliberal  no 

Brasil,  porque  o  Partido  dos  Trabalhadores  consolidou  e  desenvolveu  esta  política, 

especialmente na área econômica. Vale lembrar que as massas votaram em Lula como 

contraposição  à  política  neoliberal  de  Fernando  Henrique  Cardoso.  Portanto  se 

posicionaram pelas mudanças. Como o PT traiu o programa e o desejo de mudança dos 

trabalhadores, não resta outra saída aos militantes políticos e ao movimento social do 

que buscar outra alternativa para realizar as transformações no Brasil.  

Momento da virada estratégica

Portanto,  ao  contrário  dos  eternos  pessimistas,  este  é  o  momento  rico  de 

possibilidades históricas para a esquerda brasileira. O imperialismo está na defensiva na 

região, os movimentos sociais perderam a ilusão com a social-democracia retardatária, a 

crise  política  retirou  da  agenda  as  possibilidades  de  uma  transformação  do  País 

comandada pelo Partido dos Trabalhadores.  Trata-se de um momento em que as idéias 

socialistas têm todas as condições para recuperar seu prestigio junto às massas. Agora 

resta à esquerda revolucionária, aquela que quer realmente lutar para a superação do 

capitalismo,  elaborar  uma  estratégia  que  possa  colocar  novamente  o  povo  em 

movimento, resgatar a esperança dos milhares e milhares de lutadores sociais e políticos 

e  reagrupar  as  forças  revolucionárias  em  torno  de  uma  vanguarda  que  tenha  a 

capacidade e a força histórica para cumprir as tarefas da revolução brasileira.

Quais  seriam os  elementos  estratégicos  dessa nova fase  da vida  brasileira  e, 

especialmente  da  esquerda  revolucionária?  Uma  das  primeiras  tarefas  da  esquerda 

revolucionária  é fazer um ajuste de contas com a teoria da revolução brasileira.  Por 

muito tempo a principal força de esquerda do País, até a segunda metade da década de 

70, o PCB, entendia que a revolução seria feita por etapas – uma primeira revolução 

democrática  burguesa  e,  numa  segunda  fase,  impulsionada  pelos  trabalhadores,  se 

transformaria  em  revolução  socialista.  Esse  entendimento  atrasou  enormemente  a 

compreensão  da  realidade  do  País,  pois  a  burguesia  brasileira,  pelo  menos  após  a 

industrialização no final da década de 50, já estava associada ao capital estrangeiro ou 

dele dependia. Portanto, tornara-se uma quimera essa primeira etapa da revolução. 

Hoje, pode-se dizer claramente que existe no Brasil, mesmo com deformações, 

um  capitalismo  industrial  maduro;  que  o  País  é  dominado  pelos  oligopólios 



internacionais em praticamente todos os principais ramos da produção. Portanto, nesta 

condição,  o  caráter  da  revolução  brasileira  é  estrategicamente  socialista,  com  um 

período  de  transição  em  que  as  forças  revolucionárias  cumprirão  um  conjunto  de 

tarefas: organizar a população para derrotar a oligarquia financeira, os oligopólios, o 

latifúndio e as forças ligados aos interesses conservadores internos e externos. Nesse 

processo, a chamada burguesia nacional não terá nenhum papel  a desempenhar; pelo 

contrário, essa burguesia estará ao lado das forças conservadoras e do imperialismo para 

enfrentar a revolução.

Quais os lineamentos básicos do período de transição em que a luta de classes e 

a correlação de forças estará mudando continuamente? Primeiro, o caráter socialista da 

revolução  não  significa  que  se  vá  passar  automaticamente  do  capitalismo  para  o 

socialismo. Esse período de transição será rico de experiências e iniciativas e deverá 

construir  as  bases  materiais,  políticas,  ideológicas  e  organizativas  da  revolução 

socialista. Entre as tarefas desse período podemos destacar as linhas gerais, que poderão 

ser aprofundadas, acrescentadas e detalhadas no curso do processo de transformação, e 

podem  ser  agrupadas  em  três  grandes  blocos:  as  transformações  democráticas,  as 

transformações econômicas e as transformações na área educacional:

• Transformações Democráticas: Tratam-se de medidas  que buscam libertar  as 

forças populares represadas pelo sistema capitalista, de forma a se construir uma 

democracia avançada, que inclua os seguintes lineamentos: democratização das 

relações  políticas  e  sociais,  entre  as  quais  um  Congresso  Unicameral,  com 

representação parlamentar proporcional à população de cada Estado; liberdade 

de organização política para os partidos, comissões de empresas, coletivos de 

bairros,  de  estudo  e  de  lazer;  democratização  da  posse  da  terra,  mediante  o 

confisco de todos os latifúndios improdutivos e propriedades desapropriadas no 

interesse  social,  com formação  de  um sistema  de  cooperativas  nas  terras  da 

reforma agrária; democratização dos meios de comunicação, mediante uma nova 

legislação  que   regule  e  disciplina  as  redes  nacionais  de  informações  e  que 

garanta  o acesso aos meios  de comunicação aos partidos  políticos,  entidades 

sociais, inclusive que possam ter seus próprios meios de comunicação; criação 

de  mecanismos  que  permitam  a  intervenção  direta  da  população  na  política 

nacional,  mediante  referendos nacionais,  estaduais e locais  e possibilidade de 

revogação de mandatos parlamentares.



• Transformações Econômicas: A reorganização da economia,  reorientada para 

uma política econômica voltada à produção, com recuperação para o patrimônio 

público dos setores que foram privatizados no período anterior, ressaltando-se a 

importância  de  democratizar  sua  gestão  em  favor  dos  setores  populares; 

realização de um programa de desenvolvimento acelerado, com investimentos 

prioritários  nos  setores  mais  demandantes  de mão  de obra,  como construção 

civil,  educação,  saúde  e  saneamento  básico,  de  forma  a  aumentar 

exponencialmente o emprego e a renda; realização de uma política de rendas que 

amplie continuamente o poder de compra dos setores populares; reorganização e 

estatização  do  sistema  financeiro;  reestruturação  a  dívida  interna,  com forte 

depreciação dos títulos e cancelamentos dos pagamentos da dívida externa; 

• Transformações na área da Educação: Desenvolver um processo de revolução 

na educação, de forma a colocar todas as crianças e jovens na escola, ampliar 

para todos  os  jovens  o ensino médio  e  a  educação  universitária,  mediante  a 

estatização do sistema privado de ensino; e desenvolver um amplo programa de 

alfabetização  e  educação  ideológica  das  massas  populares,  com  incentivo  à 

organização por bairro, locais de trabalho, de lazer e de estudo.

Obstáculos e perspectivas

Quais os obstáculos que travam as possibilidades de construirmos a revolução 

brasileira? Que forças econômicas deverão ser derrotadas nesta empreitada e que bloco 

de forças deverá assumir a hegemonia do processo de transformações?

Antes  de  tudo,  é  necessário  enfatizar  com  muita  clareza  que  não  se  pode 

vislumbrar  nenhuma  mudança  substancial  com as  elites  que  historicamente  vêm se 

alternando no poder. Esses grupos são os principais responsáveis pela subordinação do 

País  aos  oligopólios  internacionais  e  pela  desigualdade  social  escandalosa  que  tem 

privado a maioria da população de desfrutar uma vida digna e feliz. 

Portanto, entendemos que é perda de tempo buscarmos espaços de negociação 

com as  velhas  e  novas  oligarquias,  estas  últimas  formadas  e  viciadas  nos  circuitos 

especulativos das finanças.  Esses setores estão intrinsecamente ligados ao que há de 

mais parasitário na economia brasileira e mundial e, com certeza, se articularão de todas 

as  formas  para  bloquear  a  implantação  de  um  projeto  dessa  magnitude.  Também 

entendemos  que  é  uma  ilusão  perigosa  buscarmos  alianças  com  as  velhas  elites 



patrimonialistas, tanto da cidade quanto do campo, bem como pode se constituir numa 

miragem alianças com os oligopólios internacionais e a burguesia associada. 

Portanto, estas forças constituem o principal obstáculo para a construção de uma 

nação  próspera,  verdadeiramente  democrática,  socialmente  justa  e  politicamente 

soberana. Com certeza, trabalharão ativamente, de todas as formas, como a experiência 

histórica tem nos ensinado (veja os casos do Brasil em 1964 e do Chile de Allende, em 

73), para dificultar, sabotar e inviabilizar o processo de transformações.

Por isso, é necessário a construção e consolidação de uma nova hegemonia, um 

novo  bloco  de  forças  sociais  e  políticas  aglutinadas  em  torno  desta  alternativa  e 

referendada socialmente nos assalariados da cidade e do campo, nas camadas médias 

urbanas e na intelectualidade progressista, nas massas excluídas do mercado informal, 

na  juventude  e  nos  segmentos  patrióticos  das  Forças  Armadas,  ou  seja,   a  grande 

maioria de nossa população espoliada e, portanto, com enormes contradições com o 

bloco dominante. Este novo bloco terá a difícil e histórica tarefa construir um novo País.
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