
A ENCRUZILHADA DA GLOBALIZAÇÃO OU

 A NECESSIDADE DE REINVENTAR A UTOPIA

Introdução

         As  mudanças que se operam no mundo nos últimos anos  têm produzido uma 

conjuntura complexa e, ao mesmo tempo, adversa para as forças progressistas, não 

só  por  serem   responsáveis  por  uma  série  de  fenômenos  novos  no  cenário 

internacional,  mas  principalmente  por  terem desencadeado,  por  parte  do  capital, 

uma  ofensiva  em  escala  global  contra  os  trabalhadores  e  suas  entidades.   A 

reorganização  capitalista  que  vem  sendo  implementada  pelos  oligopólios 

internacionais  está  sendo  feita  mediante  o  incremento  da  internacionalização 

produtiva  e  financeira,  novas  formas  de  gestão,   precarização  do  trabalho  e 

intensificação  de  todas  as  formas  de  exploração.  Num  cenário  onde  a  âncora 

socialista esvaiu-se em boa parte do mundo, esta ofensiva significa, na verdade, de 

uma vingança de classe de caráter mundial, onde os setores mais agressivos e mais 

retrógrados do capital buscam a regressão da história aos primórdios da primeira 

revolução  industrial,  quando  os  trabalhadores  não  tinham  qualquer  direito  e 

trabalhavam 16/17 horas por dias nas mais abjetas condições.

Os colaboradores de classe e os ingênuos acreditavam que o capital teria se 

civilizado após a Segunda Guerra Mundial. Por certo agora deverão estar bastante 

desapontados  com  a  trajetória  recente  do  neoliberalismo.  Ao  contrário  do  que 

apregoavam,  os  círculos  capitalistas,  ao  perceberem  a  conjuntura  defensiva  do 

movimento  operário,  resolveram tirar  a  máscara  e  expor  com rudeza  explícita  a 

ferocidade original  do capitalismo, demonstrando mais uma vez que os clássicos 

tinham  razão  ao  afirmar  que  o  capital,  enquanto  tal,   não  perde  sua  essência 

exploradora.

O processo que está sendo conhecido como globalização vem colocando para 

os trabalhadores um enorme desafio: como enfrentar vitoriosamente o capital nestas 



novas  circunstâncias,  especialmente  levando-se  em  conta  que,  junto  com  a 

globalização,  articula-se  o  projeto  ideológico  do  neoliberalismo,  cujo  objetivo 

central  é  impor  a  disciplina  do  capital  à  classe  operária  e  aumentar 

extraordinariamente  a  taxa  de  lucro  dos  empresários?  Nós acreditamos  que  essa 

desafio  deve  ser  enfrentado  com  luta  e  criatividade.  As  novas  condições  de 

acumulação do capital exigem, em contrapartida, novas formas de atuação social e 

política. Prova disso, é que só está vencendo atualmente o neoliberalismo quem está 

lutando diferente. 

As lutas  clássicas,  institucionais,  especialmente as do movimento operário, 

não podem ser implementadas apenas com uma categoria ou uma corporação, ou 

apenas limitando-se aos marcos sindicais, mas devem ser generalizadas com outros 

segmentos sociais, incorporar novas bandeiras de luta,  inclusive devem combinar a 

ação institucional com a não institucional. As greves gerais vitoriosas na Coréia, na 

França, no Equador, na Alemanha, só conseguiram êxito porque souberam combinar 

os interesses específicos dos trabalhadores com os interesses gerais da maioria da 

população. Por outro lado, emergem com uma versatilidade extraordinária as lutas 

não  institucionais  no  mundo,  como  a  luta  dos  sem  terra  no  Brasil  (o  único 

movimento que está impondo derrotas ao governo FHC), o movimento zapatista, no 

México, as FARC na Colômbia, e a vitoriosa guerrilha comandada por Kabila no 

Congo entre outros. Em outras palavras, é necessário combinar as mais diferentes 

formas de luta e assestar golpes ao inimigo com o maior número possível de forças 

sociais, ou seja, é preciso ousar lutar para poder vencer.   

Redescobrir o encanto socialista

           A primeira questão que chama a atenção nesta nova conjuntura é o fato de 

que a derrota da primeira experiência socialista não transformou o capitalismo numa 

opção consensual  da humanidade,  nem destruiu a opção por uma sociedade sem 

exploração. A contrário do que se imaginava e, apesar da profundidade da derrota, o 

desaparecimento do bloco socialista deixou os círculos capitalistas sem um inimigo 
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comum - fato que os coesionava - e fez com que velhas contradições que estavam 

ofuscadas pela bipolaridade viessem à tona com extraordinária versatilidade.  São 

fenômenos dessa ordem que explicam a intensificação da concorrência entre os três 

principais blocos econômicos (Nafta, CEE e Asiático ainda em formação), liderados 

respectivamente pelos Estados Unidos, Alemanha e Japão. As medidas de Estado 

tomadas nos respectivos países para defender seus parques industriais ou alavancar 

as empresas para melhor concorrerem no mercado internacional tem sido motivo de 

grandes disputas comerciais,  sanções, pressões e contrapressões,  o que prenuncia 

um acirramento da concorrência interimperialista.

A política de restauração capitalista nos países do Leste Europeu até agora 

não  tem  obtido  o  êxito  que  os  líderes  capitalistas  imaginavam.  Apesar  da 

destruição  de  grande  parte  das  economias  desses  países,  das  privatizações,  das 

perseguições aos comunistas e da impressionante propaganda sobre as virtudes dos 

valores capitalistas,  o produto  social  da restauração tem sido  a volta  de velhos 

fenômenos bastante conhecidos no terceiro mundo: o saque das riquezas nacionais 

por uma casta de privilegiados, a queda na qualidade de vida dos trabalhadores, a 

recessão, o desemprego e a volta da exploração capitalista. Em outras palavras, a 

restauração  capitalista  sucateou  em  grande  parte  esses  países,  destruiu  as 

conquistas  dos  trabalhadores,  gerando  uma  sociedade  infinitamente  inferior  ao 

período socialista - apesar dos desvios e deformações que existiam. 

Esses  problemas  estão  gerando  um grande  descontentamento  por  parte  da 

maioria da população, o que é compreensível - e até de forma educativo - pois se 

esses povos tivessem conhecimento concreto das condições de vida no capitalismo 

teriam lutado pela melhora do socialismo e não por sua queda. A votação maciça 

contra os partidos que encabeçaram a restauração capitalista e a vitória de forças 

de esquerda nesses países, apesar das vacilações e debilidade ainda presentes,  é 

uma  forte  sinalização  de  que  as  pessoas  estão  compreendendo  a  verdadeira 

essência do capitalismo e, na prática,  vão manifestando seu desagrado contra a 

nova ordem. Essas primeiras manifestações de descontentamento podem conter um 
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enorme potencial  revolucionário,  à medida em que passem do patamar  eleitoral 

para a luta social e política aberta contra o capitalismo. 

           O fato de terem vivido numa sociedade sem exploração  (portanto sem 

miséria),  com formação  escolar  desenvolvida  da  população,  além dos  direitos  e 

garantias  que  tinha  no  socialismo,  são  elementos  importantes  para  a  reflexão  e 

comparação entre os dois  sistemas. Essa terá sido uma experiência diferente dos 

países do terceiro mundo, que sempre viveram na miséria,  o que leva as massas 

atrasadas  desses  países  a  entenderem esta  situação  quase  como  uma  fatalidade. 

Estas  populações  do Leste  Europeu estão  realizando a sua própria  experiência  - 

dolorosa, terrível, mas que faz parte da vida de cada povo. Assim, aprendendo com 

as experiências  do presente  e tendo como referência  um passado superior,  esses 

povos com certeza irão mais uma vez, como fizeram no passado, se sublevar contra 

a  exploração  capitalista.  Nesse  processo,  há  a  possibilidade  concreta  dos 

comunistas,  aprendendo  com  os  erros  do  passado,  liderarem  as  lutas  pela 

reconquista  do socialismo,  agora num patamar superior,  sem os erros,  desvios  e 

deformações do passado.

Globalização do poder oligopólico 

          A  globalização  que  ora  se  processa  é  fruto  natural  do  próprio 

desenvolvimento  das  forças  produtivas  capitalistas,  que  necessitam revolucionar 

constantemente suas bases materiais,  de forma a que o sistema tenha dinâmica e 

desenvolvimento. Desde que o capitalismo se tornou um sistema mundial, essa tem 

sido sua trajetória. O que diferencia esse período é o fato de que as corporações 

transnacionais agora extraem diretamente a mais-valia em escala global, tornando-

se dessa forma, exploradores tanto no centro quanto na periferia. Além desse fato, a 

consolidação dos novos ramos tecnológicos, como a automação flexível, a robótica, 

a  engenharia  genética,  a  informática  avançada,  os  novos  materiais,  entre  outros, 

amplia o fosso Norte-Sul e dá ao imperialismo atual um enorme poder no planeta.
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No entanto, como em todo processo de mudanças complexas e velozes, há 

também  extraordinárias  contradições.  Essa  nova  revolução  industrial  tem  uma 

contradição  visceral  com  o  emprego  e,  consequentemente,  com  a  demanda 

agregada,  o  que  significa  dizer  que  quanto  mais  se  insere  ciência  nas  forças 

produtivas, mais se potencializa a produção, mas se aprofunda contradição essencial 

do capitalismo, pois é exatamente neste momento que o capital reduz drasticamente 

o emprego e, portanto, a renda da população.  Consequentemente, os capitalistas 

estão diante de um problema dramático: quanto mais podem produzir mercadorias, 

menos compradores existem para chancelar a produção. Em outras palavras, a velha 

contradição  entre  produção  e  demanda,  que  se  desenrola  desde  os  primórdios 

capitalistas, ganha uma atualidade impressionante.

  A  globalização  financeira,  que  teoricamente  unificaria  os  mercadores 

financeiros  mundiais,  gerando  capitais  disponíveis  para  impulsionar   as  forças 

produtivas, está transformando o mundo num imenso cassino, onde a especulação se 

transformou no principal instrumento de movimentação dos capitais.   Essa onda 

especulativa,  que  movimenta  trilhões  de  dólares  diariamente,  tem  sido 

implementada  nos  países  que  se  rendem  ao  neoliberalismo,  gerando  a 

desorganização das economias nacionais e o lucro fácil e rápido para os agiotas de 

Wall Street, Londres e Tóquio e outras praças especulativas mundiais. 

Mas esse supermercado financeiro global  traz consigo também um enorme 

elemento de fragilidade, uma vez que, em função da velocidade das comunicações e 

da  interdependência  dos  mercados,  qualquer  crise  num  determinado  País 

imediatamente pode se espalhar para os outros, obrigando os Bancos Centrais dos 

Sete Grandes  ou o FMI a intervir constantemente nos mercados para reduzir a crise, 

mais  uma  vez  confirmando  que  os  países  centrais  só  são  liberais  quando  lhe 

interessam. 

Os círculos neoliberais do EUA vêm procurando construir uma nova ordem 

internacional sob a hegemonia solitária yanque, nos campos produtivo, financeiro, 

de  serviços,  político  e  militar,  sob  o  guarda-chuva  da  chamada  globalização. 
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Procura-se fazer crer que o mundo atual é uma grande "aldeia global", onde todos 

estariam  dependentes  um  do  outro,  onde  não  haveria  espaço  para  ações  de 

interesses  nacionais.  Ou  seja,  busca-se  vender  a  imagem  de  que  as  relações 

econômicas  mundiais  devem  ser   reguladas  pelo  livre  mercado,  com  Estado 

mínimo,  aliado  às  vantagens  comparativas  de  cada  País.  Isso  proporcionaria  a 

todos um crescimento econômico global, relações harmoniosas entre os parceiros 

comerciais e desenvolvimento social. Pura enganação! 

         O que os EUA querem com essa propaganda é transformar a antiga ordem 

bipolar em ordem unipolar, sob sua hegemonia. Para tanto, estão se utilizando dos 

mecanismos construídos após a Segunda Guerra Mundial (poder de veto na ONU, 

hegemonia  nas  instituições  multilaterais)  para  impor  os  seus  interesses  aos 

interesses  da humanidade. Sob mandato da ONU invadiu o Iraque e está mantendo 

um bloqueio selvagem àquela nação; interviu na Somália;  bloqueou a Iugoslávia; 

está  estendendo  a  OTAM para  os  países  do  Leste  Europeu;  e  vem procurando 

ampliar o criminoso bloqueio a Cuba. Estas atrocidades, típicas das metrópoles de 

séculos passados, estão sendo vendidas ironicamente como defesa da democracia e 

proteção aos direitos humanos. Não está claro ainda até que ponto esta política terá 

êxito e até onde se conflita com os interesses dos líderes dos outros blocos e com os 

povos  da  nações  periféricas.  Além disso,  parece  que  até  agora  essas  iniciativas 

contaram com apoio dos parceiros alemães e japoneses,  mas há uma contradição 

objetiva entre a fraqueza econômica dos EUA e a tentativa de enquadrar o mundo 

sob seus interesses.

Recolonização sofisticada

No que se refere às relações com a América Latina, a chamada globalização 

tem significado  uma  espécie  de  recolonização  sofisticada.  Para  se  dominar  as 

nações latinoamericanas, não se utiliza mais as frotas militares e os canhões, mas 

outros  mecanismos  de  dominação  imperiais,  como  o  poder  econômico  das 

transnacionais, o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial, o Conselho 
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de Segurança da ONU, além da subserviência das elites locais,  para intervir nas 

economias, desmantelar o  Estado, privatizar as empresas públicas, quebrar o poder 

dos sindicatos, a fim de que passem a servir sem obstáculos à nova ordem. Em 

outras  palavras,  a  globalização  visa  destruir  o  poder  dos  Estados  Nacionais  da 

periferia capitalista, através de imposições mais drásticas que no período colonial, 

ao mesmo tempo em que os países centrais fortalecem o poder de seus Estados 

nacionais, chegando em alguns casos a transformar suas legislações nacionais em 

leis para o mundo. Os Estados Unidos chegaram ao cúmulo de invadir o Panamá, 

seqüestrar o presidente do País e julgá-lo nos Estados Unidos. 

Ou  seja,  está  em  curso  um  projeto  meticuloso,  audaz  e  agressivo  de 

recolonização econômica, política e cultural da América Latina que, caso  torne-se 

vitorioso, nos transformará em Estados yanques informais.   Como dizia Gramsci, 

uma  potência  se  torna  plenamente  hegemônica  quando  consegue  que  os  países 

subordinados  defendam  como  seus  os  interesses  do  dominador.  As  políticas 

desenvolvidas no Chile, no México, na Argentina, no Peru, no Brasil, entre outros, 

são o laboratório onde se processa essa nova forma de hegemonia. 

        O receituário econômico desenvolvido nesses países é do conhecimento de 

todos: desregulamentação estatal, privatizações, legislação anti-operária, abertura da 

economia, tudo isso sob o pretexto da modernidade. Os resultados dessa política 

também já são conhecidos de todos: a abertura da economia leva ao sucateamento 

dos parques industriais - a prova mais dramática desse processo é que Argentina e 

Chile estão regredindo à condição de nações agro-exportadoras, um estatuto típico 

do século passado. A desindustrialização aumenta o desemprego, especialmente nas 

grandes  cidades,  ampliando  ainda  mais  os  bolsões  de  pobreza  e  miséria.  As 

privatizações têm se constituído pura e simplesmente em negociatas escandalosas, 

onde  o  patrimônio  público,  construído  ao  longo  de  gerações,  é  transferido 

inescrupulosamente,  a  preço  de  banana,  aos  grandes  grupos  nacionais  e 

internacionais  e  a  círculos  íntimos  do  poder,  gerando  nessas  transações  um 

impressionante processo de corrupção. 
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            A legislação anti-operária, aliada à ofensiva dos meios de comunicação, no 

sentido de desmoralizar as categorias mais organizadas e os sindicatos mais fortes, 

tem resultado na desvalorização do preço da força de trabalho e avançado contra 

direitos  e  conquistas  alcançados  há  várias  décadas.  A  ofensiva  contra  os 

trabalhadores não se dá apenas com o arrocho salarial e a repressão, mas também 

traz  em  seu  bojo  o  incentivo  à  busca  de  soluções  individuais,   a  cooptação 

ideológica, política e econômica de várias direções sindicais importantes, além da 

divisão dos trabalhadores e de suas entidades, sob o pretexto da liberdade sindical. 

Tudo  isso  tem um objetivo  só:  desorganizar,  dividir  e  amortecer  o  movimento 

operário, a fim de reduzir a resistência, a partir do interior das fábricas, contra a 

política  neoliberal. 

          A ofensiva  neoliberal  na  América  Latina,  entretanto,  tem encontrado 

problemas, tendo em vista que há uma contradição insuperável entre a necessidade 

de  extorsão  da  mais-valia,  nas  novas  condições  impostas  pelo  capital  ,  e  a 

capacidade  dos  países  periféricos  de  suportar  o  saque.  Dito  de  outra  forma:  os 

Estados Unidos, diante das novas condições de acumulação mundial, nos marcos da 

terceira revolução industrial, necessitam de um volume extraordinário de recursos 

para reorganizar seu parque industrial e manter a hegemonia mundial. No entanto, a 

mais-valia  produzida  nos  Estados  Unidos  é  insuficiente  para  a  realização  dessa 

tarefa. Portanto, torna-se necessário e urgente ampliar a transferência de recursos da 

periferia  para os Estados Unidos. Isso explica a voracidade e a pressa com que este 

País  busca  a  qualquer  custo  extorquir  o  máximo possível,  no  menor  espaço  de 

tempo, de forma a não perder a corrida pela hegemonia mundial. 

Outra grande contradição da ofensiva neoliberal é que esta tem, como um dos 

seus instrumentos básicos, um elevado grau de especulação financeira. Como nesse 

mercado o retorno é infinitamente mais rápido que na área produtiva ( se pode 

ganhar milhões e até bilhões de dólares de um dia para o outro), a orgia financeira 

tem sido   uma  ponta  de  lança  desse  modelo  especial  de  extorsão.  Diante  da 

abertura das economias latinoamericanas e dos conseqüentes deficits  comerciais 
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que esta medida provoca, os governos da região são obrigados a aumentar a taxa de 

juros interna como forma de captar recursos externos a fim de cobrir os deficits, 

formando assim dívidas internas gigantescas, que irão funcionar como verdadeiras 

bombas de efeito  ratardado.  Acontece que o capital  andarilho,  pela  sua própria 

natureza, é de curto prazo e possui uma grande mobilidade. Dessa forma, diante de 

qualquer problema mais grave nessas economias, esse capital vai embora, abrindo 

uma grave  crise  financeira  e deixando à mostra  os  estragos  feitos  pela  política 

especulativa. Essa foi a essência da crise mexicana e que agora está se repetindo na 

Ásia.

Nestes casos, o governo dos EUA, usando o seu poder imperial, organizou 

pacotes de mais de US$ 150 bilhões, envolvendo vários países, o FMI e outras 

agências internacionais,  não para resolver a situação desses países, mas para salvar 

os especuladores e banqueiros americanos. Em outras palavras, o neoliberalismo 

encontra-se num impasse: é avassalador na ofensiva ideológica, na imposição de 

políticas  ortodoxas  e  na  expropriação  da  mais-valia,  mas  o  seu  calcanhar  de 

Aquiles é a sua própria ganância. 

O Brasil e a globalização

       Ao contrário da maioria dos países latinoamericanos, a ofensiva neoliberal 

tem encontrado resistência  no Brasil, sendo este um dos poucos países da região 

onde  o  neoliberalismo  ainda  não  conseguiu  submeter  plenamente  as  forças 

progressistas, nem atingir na essência todos os seus objetivos estratégicos. Por que 

o neoliberalismo ainda não venceu completamente aqui  no Brasil?  Primeiro,  por 

razões históricas: o Estado brasileiro foi, até o início dos anos 80, o comandante-

em-chefe do processo de desenvolvimento, responsável não só pela construção da 

infra-estrutura do País (energia elétrica, petróleo-petroquímica, telecomunicações, 

aço,  estradas,  etc),  mas  também  montou  um expressivo  parque  produtivo  e  de 

serviços,  especialmente  nas  áreas  onde  o  retorno  dos  investimentos  era  mais 
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demorado.  Isso  ocorreu  porque  a  burguesia  não  tinha  capital  ou  não  estava 

interessada nesse tipo de investimento. 

Dessa forma, o papel central do Estado na construção do desenvolvimento 

consolidou,  por  sua  vez,   uma  teia  de  relações  sólidas  com  certos  setores  da 

burguesia  que,  mesmo  associada,  depende   do  crédito  e  das  compras 

governamentais.  Nessas condições,   a desestruturação do Estado e a abertura da 

economia poderia prejudicar alguns setores, que cresceram e se desenvolveram à 

sombra do Estado e dependem deste para sobreviver. Um outro fator de resistência, 

embora  ainda  disperso  e  desorganizado,  é  o  temor  de  vários  segmentos  sociais, 

inclusive de pequenos e médios empresários, e dos trabalhadores em geral, de que 

aconteça no Brasil o mesmo que está acontecendo no México e na Argentina ou na 

Ásia. Isso também tem potencial para mobilizar forças sociais e políticas contra o 

neoliberalismo. 

     Existe ainda uma outra dificuldade para implantação do neoliberalismo no 

País:  as políticas salariais desenvolvidas no período da ditadura e nos sucessivos 

governos que a sucederam resultaram num enorme fracasso social.  A exploração 

foi tamanha que existe pouco espaço para mais extorsão salarial. Basta dizer que 

atualmente o salário mínimo mal dá  para comprar a cesta básica. Estes fatores, com 

certeza, retardaram e dificultaram a implantação do neoliberalismo País. 

            No entanto, vale ressaltar que, com a eleição do presidente Fernando 

Henrique Cardoso, o quadro para uma estratégia de resistência ao neoliberalismo 

mudou completamente, ampliando as dificuldades para as forças de esquerda. O 

novo  presidente  representa  não  só  o  polo  de  unidade  que  a  burguesia  vinha 

procurando há mais de uma década, mas principalmente a versão mais sofisticada 

do Consenso de Washington. Além disso, o governo FHC representa ainda o fim 

de  um  longo  ciclo,   iniciado  com  o  Plano  de  Metas.   Aquele  modelo  de 

desenvolvimento, montado a partir de meados dos  anos 50 e aprofundado com os 

governos  militares,  esgotou-se no final  da década de 70, em função do modelo 

subordinado,  de  suas  contradições  internas  e  da  nova  conjuntura  internacional. 

10



Desde esse período a burguesia realizava articulações para a implantação de um 

novo modelo econômico, mas não encontrava unidade suficiente para implementá-

lo. 

           A vitória de Fernando Henrique, portanto, representou a possibilidade do 

setor  da burguesia  mais ligado ao capital  financeiro internacional  de buscar um 

novo  rumo  para  a  economia  brasileira,  um  modelo  de  desenvolvimento 

subordinado completamente ao capital transnacional - um Estado mínimo para os 

trabalhadores e máximo para a burguesia, com a entrega do patrimônio público à 

iniciativa  privada,  e  a  barbárie  social,  só  que  muito  sofisticada,  posto  que 

amparada em políticas sociais compensatórias de fachada, ao estilo da Comunidade 

Solidária   (no México esse  programa foi  um foco de corrupção que beneficiou 

principalmente  a  família  do  presidente  Salinas  de  Gortari),  Ação da  Cidadania 

Contra a Fome, etc. Essas políticas, divulgadas com estardalhaço pelos meios de 

comunicações, seriam a cortina de fumaça da barbárie social do neoliberalismo.

A luta direta das massas

Qual a possibilidade de êxito desse projeto no Brasil ? Entendemos que há 

razões  objetivas  para  cremos  na  derrota  do  neoliberalismo  no  País.  Primeiro, 

porque as necessidades de saque por parte, principalmente, dos Estados Unidos é 

muito superior à capacidade que os trabalhadores e o povo têm de suportá-la. Os 

métodos até gora utilizados destruíram as economias do México e da Argentina e, 

mais  recentemente,  da  Ásia  industrializada,   sem  nenhum  resultado  social  ou 

econômico expressivo. Pelo contrário, a extorsão foi tanta que levou a crise para o 

coração do sistema capitalista,  forçando o governo americano intervir em várias 

ocasiões para salvar os especuladores. Mas como a crise tende a se alastrar para 

outros países, em função da própria globalização financeira, até quando os EUA 

terão força e recursos para intervir sucessivamente a cada crise? 

          No Brasil, a concentração do desenvolvimento no Centro-Sul trouxe consigo 

a  luta  de  classes  para  os  grandes  centros  urbanos,  ao  mesmo  tempo  em 
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metropolizou a pobreza. Além disso, o arrocho salarial realizado nos últimos 30 

anos extorquiu de tal forma os trabalhadores que o salário mínimo se transformou 

num  salário  biológico.  Nestas  condições  o  aumento  do  arrocho  salarial  e  da 

pobreza, além do desemprego, tendem a se transformar num enorme caldeirão de 

revoltas  sociais,  colocando  em  perigo  o  próprio  sistema.  Ou  seja,  ampliar  a 

exploração  nesta  conjuntura  é  fomentar  a  revolta  social.  Este  é  o  dilema  do 

governo Fernando Henrique Cardoso.  

No entanto,  cremos que há possibilidades de lutas em todas as frentes para 

barrar  o  avanço  do  neoliberalismo.  Se  por  um  lado  as  eleições  unificaram  a 

burguesia e a reeleição tende a alongar seu domínio, por outro, deixaram claro para 

a  população  a  truculência  do  poder  econômico,  a  manipulação  dos  meios  de 

comunicação e os métodos que os poderosos usam para conservar  o sistema de 

dominação. 

Antes de tudo, porém, não se pode pensar em mudanças no País sem construir 

uma nova hegemonia. Essa não é uma tarefa simples, mas deve ser viabilizada com 

perseverança e muito trabalho, pois é necessária a construção de um novo bloco de 

forças sociais e políticas capaz de derrotar o projeto conservador do neoliberalismo 

e construir um novo País,  uma nova economia. Achamos que é perda de tempo 

buscar  espaços  de  negociação  com  as  velhas  elites  patrimonialistas,  os 

latifundiários,  o  capital  internacional  ou  os  setores  formados  e  viciados  nos 

circuitos  especulativos  ou  no  entesouramento.  Estes  setores  representam  o 

principal obstáculo para o progresso econômico e social do País. Para que um novo 

projeto  se  viabilize  é  fundamental  ganhar  corações  e  mentes  no  interior  da 

sociedade para uma nova alternativa, ir construindo dentro da velha ordem  uma 

nova  hegemonia,  com  novos  atores  sociais,  a   saber,  a  classe  operária  e  os 

assalariados em geral, as camadas médias urbanas e o povo pobre e excluído das 

cidades e do campo. 

           Realmente, o quadro em que vivemos demonstra claramente as limitações 

da via  institucional  como caminho privilegiado para  realizar  as  transformações. 
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Para a esquerda revolucionária e os setores mais militantes da população deve ficar 

claro  que  esta  via,  como  caminho  principal  para  as  mudanças,  está  esgotada, 

mantida a atual institucionalidade do País. Privilegiar esse caminho significa optar 

pela frustração periódica,  pois a cada eleição a burguesia utilizará novamente o 

poder econômico e novos métodos de manipulação  dos meios de comunicação 

para  impor  seus  interesses,  restando  apenas  para  esquerda  a  perplexidade  e  a 

lamentação. Acreditar apenas nas eleições ou na via parlamentar tornou-se não só 

uma ilusão, mas uma maneira disfarçada de aderir ao sistema. Continuar apostando 

exclusivamente no sistema parlamentar significa  se transformar em uma força da 

ordem, um ator coadjuvante que é tolerado apenas porque não representa nenhum 

perigo para o sistema e ainda dá credibilidade às classes dominantes. Acreditamos 

que não será esse o nosso destino das forças comprometidas com as transformações 

sociais,  até  porque  quem  seguir  esse  caminho,  nas  condições  em  que  se 

desenvolverá a luta de classes no Brasil, será desmoralizado e ultrapassado pela 

dinâmica da luta social e política. 

           Isso não significa todavia optar pelo isolamento ou pelo desespero, como 

ocorreu  no  início  da  década  de  70.  É  importante  que  as  forças  da  esquerda 

conseqüente estejam presentes em todas frentes de luta, inclusive a parlamentar, 

buscando contribuir para a unidade da esquerda revolucionária e da população em 

torno  de  uma  programa  de  transformação  para  o  País,  mas   esta  não  deverá 

submeter  seu  objetivo  estratégico  ao  jogo  institucional.   Mas  o  que  irá  nos 

diferenciar  da  esquerda  cansada  e  acomodada  será  a  consigna  de  que  só  a 

revolução  pode  mudar  o  Brasil e  será  em  torno  desse  entendimento  que 

deveremos organizar  a nossa  tática  de enfrentamento  à política  neoliberal.  Para 

tanto, é fundamental a luta direta das massas como caminho para as mudanças e 

deverá ser nesta direção que a esquerda jogará todas as nossa energias. 

Os espaços institucionais, como o Parlamento também são palcos de luta, mas 

as batalhas principais serão travadas nas ruas e, especialmente, nos grandes centros 

urbanos, onde pulsa o coração da luta de classe. A nossa experiência recente nos 
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anima nessa direção: foi a luta direta das massas que derrotou a legislação salarial 

da ditadura; foi a luta das diretas já, que apressou o fim do ciclo militar; foi a luta 

direta das massas que garantiu o impeachment de Collor.   Atualmente,  é a luta 

direta  das  massas  no  campo,  sob  o  comando  do  MST,  que  está  impondo  ao 

governo neoliberal  colocar  na agenda a questão  da reforma agrária.  Por isso,  é 

importante  que  todas  as  forças  de  esquerda,   em  particular  a  esquerda 

revolucionária, busquem a construção de uma plataforma de unidade de ação capaz 

de  por  o  povo  brasileiro  em  movimento  para  derrotar  o  projeto  neoliberal  e 

construir uma nova sociedade.

Edmilson Costa, doutor em Economia pela Unicamp, ex-diretor da Escola de 
Sociologia e Política de São Paulo,  membro da Comissão Executiva Nacional do 
Partido Comunista Brasileiro – PCB, e autor de O Imperialismo e A Política Salarial  
no Brasil e Um projeto para o Brasil.
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