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V.1 desafios  
'reorganizaçãoIs 	L 	FI 

depois doDelublogate  

VÉiuo ARCARY, 

PROFESSOR DO CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE SÃO PAULO (CEFnISP) 

"Atualmente o que está em causa é todo o último capítulo da evolução do 

moderno movimento operário durante esses últimos 25 anos. ( ... ). A queda da Comuna de Paris 

tinha selado a primeira fase do movimento operário europeu e o fim da Primeira Internacional. A 

partir de então começou uma nova fase. As revoluções espontâneas ( ... ), depois das quais o 

proletariado recaía ( ... ) no seu estado passivo, foram então substituídos pela luta cotidiana 

sistemática, pela utilização do parlamentarismo burguês, organização das massas, união entre a luta 

econômica e a luta política, união do ideal socialista à defesa persistente dos interesses quotidianos 

imediatos. 
(...). 

O partido social-democrata alemão tornou-se representante, o campeão e o 

guardião deste novo método." 

(Rosa Luxemburgo. A Crise da Social-Democracia.) 

Um Rubicão precisa ser cruzado. A sorte está lançada. Uma esperança 
está sendo desperta, porque uma janela de oportunidade se abriu. Como 
ensina uma antiga sabedoria portuguesa: chegou a hora de se ver quem tem 
unhas para tocar guitarra. Assim como a restauração capitalista na União 
Soviética mudou o cenário da esquerda européia, e teve importantes con-
seqüências na esquerda latino-americana onde os partidos comunistas eram 
menos poderosos, apesar da ideologia campista ser muito influente, o gover-
no Lula encerrará o ciclo de mais de duas décadas de liderança hegemônica 
do petismo. Uma nova fase de experiências sindicais e políticas já começou, 

potencializada pelo espaço aberto pela débâcle do Partido dos Trabalhadores. 
Não será "mais do mesmo". 

Nos últimos vinte e cinco anos, a esquerda anticapitalista disputava in-
fluência e posições dentro das organizações onde se construía a frente úni-
ca, como a Central Única dos Trabalhadores e a União Nacional de Estu-
dantes, ou até dentro do PT apresentando-se como os mais conseqüentes 
ou os mais honestos, em alternativa à Articulação. No entanto, a perspecti- 
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va do "Lula-lá" era o projeto amplamente majoritário entre os trabalhadores 
e a juventude. Durante duas décadas o espaço de diferenciação à esquerda 
que as ilusões reformistas das massas deixava era diminuto. Lula e seus cúm-
plices ocupavam a representação política dos setores de trabalhadores que 
já tinham alcançado um grau mínimo de organização, com muita ajuda da 
própria burguesia brasileira e sua mídia, e alguma colaboração da esquerda 
petista que lhes dava legitimidade, sobretudo, depois da crise de 
governabilidade que culminou no "Fora Coilor". A sua esquerda, o que se 
podia fazer eram alertas preventivos, denúncias parciais e, sobretudo, exi-
gências às direções do PT e da CUT 

No dia da posse de Lula em 2003, enquanto milhões exultavam de ale-
gria, os revolucionários preparavam-se, apreensivamente, para tempos de 
incompreensão que, podia se presumir, poderiam ser difíceis. Ir contra os 
grandes fluxos de opinião das massas populares costuma ser duro. Só os sec-
tários incuráveis "gostam" de marchar contracorrente. O lulismo fez a sua 
festa no Fórum Social Mundial de 2003, mesmo com a assombrosa decisão 
de ida a Davos. Foi uma viagem que confessava mais do que mil discursos. 
Não obstante, a embriagues com a vitória eleitoral foi efêmera. O isolamen-
to da oposição de esquerda foi breve. Lula foi longe demais, rápido demais, 
atrapalhado demais. Passados três anos, uma ampla vanguarda de ativistas 
sindicais e populares está perplexa e, até, amargurada. Mas, não podem 
adiar mais tempo suas conclusões sobre o fiasco do PT. Mesmo entre as 
massas mais amplas, especialmente nos setores organizados, o desgaste do 
lulismo é evidente. 

No novo ciclo, as responsabilidades da esquerda socialista serão maiores. 
Os desafios serão, também, mais complexos. A desmoralização da CUT e o 
desmoronamento do PT, especialmente dramático pelas formas despudoradas 
de suas capitulações, exigirão uma qualificação maior da intervenção da 
esquerda que ambicione ter futuro. Estará aberta uma disputa de projetos. 
Um projeto exige uma concepção de país por ser inventado. Deve respon-
der, pelo menos, aos desafios do Brasil no contexto latino-americano dos 
próximos dez anos. Um horizonte de futuro que vá além, portanto, da próxi-
ma eleição presidencial Quais estratégias, antes de quais dirigentes. Qual o 
programa da esquerda para o Brasil do século XXI? 

O espaço do politicismo, a correria errática de táticas consensuadas no 
calor do dia a dia, será menor. Na fase anterior, as diferenças entre reformis- 
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tas, revolucionários e distraídos - gente muito apressada que evitava qual-
quer debate que pudesse atrapalhar a próxima eleição sindical ou parla-
mentar - foram debatidas de forma rudimentar. Agora, porém, serão 
incontornáveis. Resumindo: ainda é possível um capitalismo, na periferia, 
com crescimento sustentado e reformas distribuidoras de renda? Ou se trata 
de preparar a luta por uma revolução que liberte o Brasil da dominação 
imperialista, expropriando o capital e inaugurando uma nova vaga da revo-
lução mundial? Queremos uma esquerda disposta à luta pelo poder, ou uma 
esquerda que será, na oposição, a válvula de escape do regime? Não haverá 
aposta militante e altruísmo abnegado no escuro. Não se reorganizará a es-
querda socialista no entusiasmo das pesquisas eleitorais. Milhares já sabem 
que não basta ter os melhores jingles. Chegou a hora do programa. 

Entre os trabalhadores e a juventude dissemina-se uma imensa desconfi-
ança contra a representação sindical e política. Depois do "Delubiogate", a 
autoridade de todas as lideranças que exercem mandatos sindicais ou parla-
mentares, tradicionalmente, com poucos controles, está questionada. Cento 
e cinqüenta anos de experiência do movimento operário demonstram, contu-
do, que não há luta coletiva eficaz sem organização. Não há, porém, organiza-
ção mais estável sem um programa. Nem toda organização está condenada a 
ser burocrática. Grandes mobilizações de massas têm sempre uma dimensão 
espontânea, uma grande margem de improviso e de formação de lideranças 
no calor dos desafios. Um ponto de apoio, no entanto, demonstrou-se 
insubstituível para que as lutas mais poderosas possam se unificar. Se até para 
uma greve geral ficou confirmada a necessidade de articulação complexa, 
nem falar dos requisitos de organização para vencer uma revolução. 

Quanto mais poderoso o inimigo, mais decisiva será a qualidade da orga-
nização, portanto, da representação. Ganhará centralidade a discussão de 
quais instrumentos de luta os trabalhadores precisarão para vencer. Cons-
truir uma nova inter-sindical, aprendendo com os êxitos da CUT dos anos 
1980 e suas misérias dos anos 1990, à luz do que foi a experiência do MST, e 
no marco das inovações dos processos dos piqueteiros argentinos e das novas 
organizações populares bolivianas, como em El Alto, será o desafio da Co- 
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ordenação Nacional de Lutas (Conlutas). Formar uma frente política de 
partidos e movimentos que credencie uma oposição de esquerda a Lula, 
tanto nas ruas como nas eleições, será o desafio do Partido Socialista dos 
Trabalhadores Unificado (PSTU), Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) 
e da Consulta Popular. Em poucas palavras, para onde vamos e como contro-
lamos nossas organizações? 

A questão decisiva do próximo período é saber se novas organizações 
serão ou não construídas para impedir o perigo muito real da desmoraliza-
ção. Se não avançarem as forças da revolução, avançarão as da reação. O 
perigo da desmoralização deve ser compreendido em duas dimensões distin-
tas. Desmoralização na vanguarda e desmoralização entre as massas, dois 
processos que se articulam, mas nem sempre coincidem. A desmoralização 
da maioria da vanguarda, que nasceu para a luta nos anos 1980, uma gera-
ção extraordinária de muitas centenas de milhares de ativistas, já aconte-
ceu. No entanto, apesar do refluxo das lutas urbanas de mais de uma déca-
da, o Brasil não vive uma situação reacionária. As grandes batalhas, as 
decisivas, estão à nossa frente, não ficaram para trás. 

As proporções são vitais para termos a percepção dos desafios. Quando se 
esgotou o ciclo de influência do PCB em 1964, muitos dos mais corajosos 
romperam com a linha de Luís Carlos Prestes, entusiasmados com o exemplo 
vitorioso da luta armada. Mas a grande maioria da vanguarda formada du-
rante o pós-guerra se desmoralizou e o movimento dos trabalhadores, diante 
da derrota histórica, mergulhou em longo refluxo. Quando o ciclo da resis-
tência armada à ditadura se encerrou com a derrota das organizações guer-
rilheiras, a maioria da vanguarda que despertou para a luta em 1968 se 
"quebrou". A desmoralização da vanguarda que se formou nos anos 1980, 
todavia, não se deu no marco histórico de uma derrota histórica. Os setores 
mais organizados dos trabalhadores e seus aliados sociais apostaram durante 
vinte e cinco no projeto reformista da direção petista. Deu no que deu. 
Estão refletindo. Os mais combativos estão abertos a procurar novas lideran-
ças. Mas, procurarão, além de novos chefes, um outro caminho. Os mais 
lúcidos e capazes se interessam, crescentemente, por formação marxista por-
que não aceitam militar de olhos fechados. Não depositam mais fé em líde-
res infalíveis. 
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Uma das ameaças deste processo, contudo, é a amnésia programática. 
Obscurantismo teórico, inércia organizativa e teimosia tática serão fatais. É 
hora de audácia. Fórmulas como a "radicalização da democracia contra a 
democracia" que prometem muito e não explicam nada, desnudaram-se 
obsoletas. Bloquear, por conservadorismo, a formação de novos instrumen-
tos de luta será reacionário. Insistir na "acumulação de forças pela 
institucionalidade" prepara mais decepções. Na aurora do novo século, duas 
grandes conclusões político-programáticas se impõem para a reorganização 
da esquerda marxista brasileira. Primeiro: não se pode mais subestimar com 
ligeireza os efeitos devastadores das pressões do regime democrático-bur-
guês sobre as organizações socialistas, por mais revolucionárias que tenham 
sido, no passado, suas trajetórias. 

Duas décadas depois da estruturação da democracia-liberal no Brasil, 
entre outros muitos exemplos, não restam mais dúvidas que a burguesia 
pode exercer a sua dominação em países da periferia, mantendo um calen-
dário eleitoral previsível. Mas, a democracia para os ricos é um regime, 
estruturalmente, mais instável em um país de pobres. A alternância eleito-
ral ganha mais incerteza, comparativamente, quando não há disposição das 
classes proprietárias de negociar concessões. Por isso, não hesitaram em abra-
çar os programas compensatórios sugeridos pelo Banco Mundial. Uma das 
condições chaves da estabilidade do regime democrático na América Lati-
na tem sido a adesão da esquerda eleitoral aos limites do regime, inclusive, 
a adesão à governabilidade das dívidas sob tutela do Fundo Monetário In-
ternacional. Eleições presidenciais foram a receita para absorver o crescen-
te mal-estar com os ajustes neoliberais em países tão díspares como o Peru e 
o Chile, onde se realizaram transições complexas, como a pós-Pinochet e a 
pós- Fujimori. Eleições presidenciais foram o remédio para contornar situa-
ções revolucionárias como no Equador em 2000 e na Argentina em 2001. 
Eleições presidenciais na Bolívia foram, mais uma vez, a resposta para a 
estabilização social e política depois da queda de Mesa em 2005. 

Não surpreende que as massas tenham procurado, uma e outra vez, a 
satisfação de suas reivindicações no interior das instituições do regime. A 
etapa da experiência sindical e eleitoral era insubstituível. Milhões de traba- 
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lhadores canalizaram suas esperanças por meio dos métodos defensivos da 
ação sindical e das estratégias reformistas eleitorais, ou seja, usaram o "méto-
do alemão". Evitaram o conflito frontal, porque temiam as represálias. Espera-
ram anos e anos pelo Lula-lá. A vida, no entanto, não melhorou. Essa fase 
histórica está, portanto, se esgotando. Aconteceu, entretanto, que as organi-
zações inspiradas no marxismo revolucionário não permaneceram imunes às 
pressões do refluxo, sobretudo, as eleitoralistas. Vinte anos não foi pouco tem-
po, e não surpreende que muitos estejam prevendo, pessimistas, quem sabe, 
mais vinte anos de espera. Agora que a reorganização abre a possibilidade de 
setores de massas se desgarrarem da influência do petismo-lulismo, sobretudo 
quando uma vaga de lutas mais forte se afirmar, teremos o desafio de nossas 
vidas: a construção de novos instrumentos de luta, sindicais e políticos. O fim 
da supremacia do PT/CUT/UNE desbloqueará, ou tenderá a libertar, as forças 
sociais que estavam contidas pela estratégia eleitoral. Se o impacto da última 
recessão mundial foi o último pontapé que faltava para a vitória eleitoral de 
Lula em 2002, as seqüelas da próxima crise serão imprevisíveis. Não importa, 
neste marco, se Lula será reeleito ou se Serra vencerá. Em qualquer circuns-
tância, o próximo governo será mais frágil que o atual. 

Ao mesmo tempo, se há outra conclusão estratégica incontornável dos 
últimos anos na América Latina é que a coragem social de mobilizações 
imponentes permitiu vitórias quase fulminantes - instantâneas - sobre os 
governos odiados pelas massas. Houve quem previsse que a época das revo-
luções tinha se encerrado com a restauração capitalista. A revolução, aquela 
"velha toupeira", continuou cavando os seus túneis - subterrânea e invisi-
velmente - até manifestar de novo sua grandiosidade nas ruas de Quito, 
Buenos Aires, Caracas e La Paz. Dez presidentes não puderam concluir seus 
mandatos na América Latina, em uma década e meia. Em várias ocasiões, 
tivemos até a cena clássica da fuga de helicóptero do palácio. 

As burguesias latino-americanas se viram encurraladas, portanto, obri-
gadas a se desembaraçar de presidentes indefensáveis, mas não cederam e 
não vão ceder o poder sem resistências terríveis. Sabem que as revoluções 
políticas podem se radicalizar em revoluções sociais. Precisam ser desviadas, 
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contidas, bloqueadas. Foi assim, especialmente, em quatro países e mais de 
uma vez sugerindo, portanto, uma tendência: das marchas camponesas que 
invadem as cidades como no Equador e Bolívia, às passeatas urbanas de 
centenas de milhares na Argentina e Venezuela, passando pelas greves ge-
rais, pelos escrachos de autoridades, pelas ocupações de latifúndios, empre-
sas e prédios públicos, as massas populares demonstraram com os mais vari-
ados métodos de luta e com alianças sociais que uniram trabalhadores e 
classes médias, estudantes e camponeses, a possibilidade de derrotar os go-
vernos de plantão. Venceram. Provaram que era possível. Mas, os mesmos 
sujeitos sociais que testaram suas forças e mediram as dos seus inimigos, 
aceitaram devolver o poder depois. Descobriram que derrubar um governo 
não é o mesmo que conquistar o poder. Suas organizações não queriam lutar 
pelo poder. E novas organizações não se improvisam. Não se inventa um 
projeto socialista na última hora com milhões nas ruas. 

Se estas duas premissas são válidas, devemos nos perguntar: como ajudar 
os trabalhadores a retirarem lições dos vícios do eleitoralismo? Como ajudar 
a reorganização sindical, em especial, a necessidade de ação inter-sindical 
que supere os vícios do corporativismo e do burocratismo? 

Reformismo sem reformas 

A ruína do governo Lula foi mais uma demonstração da exaustão históri-
ca do reformismo. Esgotamento, ainda por cima, histórico, pode parecer pe-
sado, mas é disso que se trata se consideramos que a obra reformista do PT 
se resume ao Bolsa Família, um programa assistencialista para dez milhões, 
uma reedição - diminuída quando consideradas as proporções comparadas 
dos dois países - do plano "Jefes  de Família" de Eduardo Duhalde em Buenos 
Aires, na Argentina. Onde estão os milhões de empregos? O que aconteceu 
com o aumento do salário mínimo? Por que as verbas para saúde, educação, 
previdência foram sacrificadas no altar do superávit primário para garantir a 
rolagem das dívidas? Por outro lado, o que aconteceu na África do Sul com 
Nelson Mandela, já sugeria que os reformistas sem reformas ou, ainda pior, 
como agentes de contra-reformas reacionárias que os governos dirigidos pelos 
partidos burgueses tradicionais demonstraram-se incapazes de realizar, eram 
uma nova tendência. E não há muito mistério. 
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Não aconteceram reformas progressivas porque a burguesia brasileira não 
está disposta a negociar. A economia capitalista internacional - e a brasilei-
ra - cresce mais lentamente que na etapa do pós-guerra, e ainda por cima, 
não há desenvolvimento econômico-social: o ajuste neoliberal impõe a 
recolonização. Reformas progressivas só foram absorvidas, quando o capita-
lismo atravessou etapas de crescimento sustentado, e a confiança político-
histórica do capital na prosperidade do sistema favorecia concessões, ou 
foram negociadas quando o capital se viu ameaçado por revoluções. Estes 
dois grandes campos de investigação, grosso modo, procuram interpretar a 
inexistência de reformas no alvorecer do novo século. Inspiradas no marxis-
mo, ambas buscam articular as determinações econômicas do metabolismo 
do capital com as flutuações da luta de classes, ou seja, os ciclos das crises e 
das vagas revolucionárias. Não se excluem, se complementam. A primeira 
hipótese privilegia as pulsações da economia mundial, e identifica uma cri-
se crônica a partir de meados dos anos 1970, quando se interrompeu o cres-
cimento do pós-guerra, concluindo que as margens para concessões se es-
treitaram porque se abriu uma fase de concorrência entre os grandes mono-
pólios e entre os Estados, exigindo ajustes estruturais para a recuperação da 
taxa média de lucro. A segunda afirma que as concessões do pós-guerra, em 
especial nos países centrais, respondia a necessidades político-sociais: um 
programa de pacto social com os velhos proletariados para contornar o peri-
go de novos Outubros. Serão necessárias tanto uma disposição revolucioná-
ria quanto uma estratégia anti-capitalista para derrotar o neoliberalismo. 

EM O esgotamento do reformismo sodaldemocrata 

As circunstâncias que fundamentaram as concessões que deram susten-
tação aos aparelhos social-democratas e stalinistas deixaram de existir. Até 
uma experiência reformista limitada como a da Venezuela com Hugo Chávez 
é inadmissível para o imperialismo, como atestam a tentativa de golpe mili-
tar em 2002 e de golpe constitucional em 2004. A Segunda Internacional 
sucumbiu irremediavelmente diante dos regimes democrático-eleitorais há 
cem anos atrás, quando a economia capitalista crescia e nos países imperia-
listas concessões eram negociadas com o movimento operário organizado: a 
redução da jornada de trabalho para oito horas, o direito ao salário mínimo, 
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a extensão do ensino gratuito, o direito de voto das mulheres, etc. A Comuna 
de Paris tinha convencido o Capital que o perigo da revolução operária era 
iminente e eram necessários outros métodos além da repressão. Os maiores 
partidos comunistas do Ocidente, por sua vez, social-democratizaram-se ao 
longo dos trinta anos do pós-guerra - uma estratégia consciente da burgue-
sia mundial, acossada pelo perigo de novos Outubros - quando um pacto 
social foi concertado na Europa Ocidental, Japão e Estados Unidos, e esti-
mulou uma fase de crescimento sustentado: o pleno emprego, a elevação 
lenta, porém, constante do salário médio, o direito de trinta dias de férias 
remuneradas, a previdência social, o aumento da escolaridade média etc. 

Resumindo e, como em qualquer resumo, simplificando: a negociação 
de reformas garantia a base social dos reformismos políticos. Outra conclu-
são vem associada: todos os reformismos inspirados em idéias socialistas, 
mesmo no apogeu de sua influência, construíram aparelhos burocráticos, 
portanto, como todas as burocracias, corrompíveis. Os escândalos de enri-
quecimento pessoal e financiamentos eleitorais ilegais são internacionais. 
Social-democracia e stalinismo tinham condições de manter sua influência 
nos mais antigos e mais experientes proletariados. Negociavam no varejo 
sindical e eleitoral, no marco de uma estabilidade que todos aceitavam e se 
estruturava; no atacado, na coexistência pacífica da União Soviética no 
sistema internacional de Estados. 

A discussão das pressões políticas da democracia-liberal sobre as organi-
zações que pretendem a representação do mundo do trabalho neste início 
de século se dá em uma conjuntura na qual não têm sido feitas concessões. 
Ao contrário, os direitos conquistados pela geração anterior têm sido, em 
maior ou menor medida, retirados. Mas, as ilusões reformistas demoram a 
morrer. Só se chega à terrível conclusão de que será preciso lutar pelo poder, 
incansável e impiedosamente, depois de experimentados todos os outros 
caminhos. Será preciso superar o reformismo, lutando sem contemplações 
pelas reformas. Denunciando, porém, a cada passo, que elas não são 
exeqüíveis, o que exigirá além de uma estratégia, muita arte. O maior de 
todos os desafios da reorganização é ajudar as massas a olhar o Brasil como 
ele é: uma sociedade que precisa de uma revolução. Uma esquerda que não 
tenha medo de o dizer é o que nos falta. Porque de reformistas e outros 
vendedores de ilusões, estamos esgotados. 
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Resumo: Entre os trabalhadores e a juventude dissemina-se uma imensa 
suspeição contra a representação sindical e política. Depois dos escândalos 
de corrupção no governo de Luiz Inácio Lula da Silva, a autoridade das 
lideranças que exercem mandatos sindicais ou parlamentares está questio-
nada. Cento e cinqüenta anos de experiência do movimento operário de-
monstram, contudo, que não há luta coletiva eficaz sem organização. A 
crise do PT, da CUT, da UNE e a desconfiança de Lula abriu um novo ciclo 
da história da esquerda brasileira. 

Abstract: Among the workers and youth spreads an immense suspicion 
against the union and political representation. After the corruption scandals 
in Luiz Inácio Lula da Silva government, the authority of the leaderships 
who have union or parliamentary mandates is questioned. One hundred 
and fifty years of experience of the labor movement demonstrate, however, 
that there is no efficient coilective fight without organization. The crisis of 
the PT, CUT, UNE, and the mistrust in the leadership of Lula has opened a 
new cycle in the history of the Brazilian left. 
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