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O 2º Congresso do PT realiza-se num momento de agravamento da cri-
se econômica internacional. As principais questões a responder são: 1) trata-se
de uma crise “conjuntural” ou “estrutural” do capitalismo? 2) que alternativas
existem para a ultrapassagem desta crise, tanto no campo do capitalismo, quanto
no campo do socialismo? 3) quais os desdobramentos políticos atuais, possí-
veis e desejáveis para esta crise? 4) qual a estratégia que devemos construir,
nacional e internacionalmente, para enfrentar a situação atual?

Não existe consenso sobre a natureza da crise. Temos defendido a idéia
de que a crise é estrutural; isso significa que sua profundidade e duração serão
tais que tornarão possíveis alternativas mais profundas à atual ordem. E que o
capitalismo só conseguirá “resolver” esta crise se praticar uma destruição em
larga escala de forças produtivas (através de guerra, recessão prolongada,
genocídio em larga escala, etc.). Por isso, temos apontado que os próximos
anos serão de “crises, guerras e revoluções”. Temos indicado, também, que se
trata de um período fértil não apenas para a propaganda socialista, mas tam-
bém para a luta pelo socialismo enquanto alternativa prática, concreta.

Um de nossos desafios no Congresso do PT está em qualificar melhor
o “socialismo” que defendemos. Naturalmente, isso não tem nada a ver com
a descrição de uma sociedade utópica (embora seja importante mostrar como
os avanços tecnológicos existentes no capitalismo tornam possível uma socie-
dade de abundância, necessariamente com outro padrão de consumo). Quan-
do falamos em qualificar melhor o socialismo que defendemos, nos referimos
a quatro coisas distintas:

Em primeiro lugar, temos que estimular o estudo e o debate do socialis-
mo. A leitura dos socialistas pré-marxistas, de Marx e Engels, das correntes
marxistas posteriores, o estudo das tentativas concretas de construção do socia-
lismo (tanto das que entraram em crise quanto das que continuam em curso), etc.

Em segundo lugar, temos que estimular o estudo do capitalismo atual.
Achamos que o socialismo é uma alternativa realista, porque consideramos
que as contradições do capitalismo tornam o socialismo possível e necessá-
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rio. Acontece que o capitalismo evolui historicamente; periodicamente os so-
cialistas têm que enfrentar a tarefa de analisar cientificamente o capitalismo
e demonstrar a atualidade da luta pelo socialismo. Se não fizermos isso, o
socialismo será apenas um sonho, uma utopia, um desejo baseado em convic-
ções éticas. E tudo isto, embora seja importante, não basta. Em resumo, te-
mos que nos somar aos esforços que se fazem em todo o mundo, para realizar
hoje o que Lenin e Rosa Luxemburgo, entre outros, fizeram em obras memo-
ráveis (e, diga-se de passagem, incompatíveis entre si) como Imperialismo,
etapa superior e Acumulação do capital.

Em terceiro lugar, temos que estimular o estudo da sociedade capitalista
existente no Brasil, e fazê-lo de um ponto de vista marxista, ou seja, conside-
rando que nossa história, nossa economia, nossa política, são produto da luta
de classes. Precisamos estudar, criticar e superar as visões clássicas sobre a
sociedade brasileira — presentes em Sérgio Buarque de Holanda, Caio Prado
Jr., Celso Furtado. Ainda que sejam gigantes perto dos anões que pululam na
intelectualidade brasileira, a hegemonia que estes pensadores ainda possuem
sobre a esquerda é reveladora de como ainda não conseguimos formular uma
análise socialista moderna da evolução do capitalismo no Brasil.

Em quarto lugar, temos que travar o debate teórico com as correntes soci-
alistas existentes no Brasil. No interior do PT há, a nosso ver, três intelectuais
cuja obra merece uma crítica sistemática: Cristovam Buarque, Tarso Genro e
Paulo Singer. Todos eles, de diferentes formas, abandonam a idéia do socialismo
como alternativa global ao capitalismo. Cristovam fala em “choque de ética” ou
“choque de socialismo” no capitalismo. Tarso fala em um capitalismo sob con-
trole social, e no socialismo como  “processo” de humanização e democratização
do capitalismo. E Paulo Singer defende que o socialismo “brota” do interior do
capitalismo e convive com ele, sob a forma principal do cooperativismo, mais ou
menos como as relações capitalistas “brotaram” no seio da sociedade feudal.

Ao mesmo tempo, os debates do 2º Congresso devem servir para a
polêmica com as posições do PCdoB e do PSTU, em particular sobre o ba-
lanço das tentativas de construção do socialismo.

O debate sobre o socialismo inclui a estratégia de luta pelo socialismo.
Trabalhamos com a idéia de que não há socialismo sem revolução, e não há
revolução sem crescimento exponencial da luta de massas no país. Nesse sen-
tido, temos defendido que a luta social é central em nossa estratégia, devendo o
acúmulo de forças institucional ser uma função daquele. Entretanto, precisa-
mos ser capazes de: a) formular uma linha de atuação nos movimentos sociais
e b) formular uma linha de atuação para os governos democrático-populares.
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Nossa abordagem dos movimentos sociais é bastante precária, geral-
mente limitando-se à tentativa de produzir “políticas” para os movimentos sin-
dical, popular, estudantil, rurais, etc. O 2º Congresso é uma oportunidade de
inaugurar outro método. Achamos necessário realizar uma análise da estrutura
de classes existente no Brasil, com atenção para os diferentes segmentos das
classes trabalhadoras, sem o que não há como discutir para onde deve se dirigir
nosso principal esforço organizativo.

A análise da estrutura de classes inclui as diferentes formas através
das quais as classes organizam-se. Sabemos que uma minoria dos trabalha-
dores organizam-se partidariamente, mas não sabemos quais setores predo-
minam. Sabemos que uma minoria dos trabalhadores organiza-se sindical-
mente, mas não sabemos exatamente quais setores. Falamos dos “movimen-
tos populares”, mas pouco sabemos sobre quais setores eles representam.
Falamos em movimento estudantil e juventude, mas pouco sabemos sobre as
diferenças de classe existentes no interior dessas categorias.

Por outro lado, falamos que existiriam “setores desorganizados”, quando
na verdade deve-se estudar as formas (igrejas, torcidas, gangues...) com que alguns
setores organizam-se. Finalmente, fala-se de “excluídos”, quando na verdade de-
veríamos investigar que diferentes setores sociais escondem-se por trás daquele
conceito equívoco. Uma análise deste tipo enriquecerá nossa “linha de massas”,
ou seja, nossa orientação para a atuação dos militantes nos movimentos sociais.

Há outra preliminar para a elaboração desta linha de massas. Precisamos
realizar uma crítica à maneira como relacionam-se partido e militantes do partido
nos movimentos sociais. Tal crítica deve ser de mão-dupla. Por um lado, cresceu,
no partido, a tendência institucionalista, que vê na disputa eleitoral e no exercício
de governos o espaço principal de acúmulo de forças. Por outro lado, cresceu na
militância dos movimentos sociais uma tendência a desprezar a importância do
Partido, como se a única forma de atuação do partido fosse esta que está aí.

Paradoxalmente, alguns anos atrás, a afirmação da independência dos
militantes petistas que atuam nos movimentos sociais, frente ao Partido, era
uma característica marcante da Articulação Sindical (que o atual presidente do
PT criticava por se comportar como um partido).

Hoje, na prática, o PT renunciou a qualquer pretensão de dirigir sua
militância nos movimentos. Quem o faz, na melhor das hipóteses, são as ten-
dências petistas. E, na maioria das vezes, são os próprios militantes que, em
fóruns mais ou menos orgânicos, definem sua política.

A idéia de que partido é para disputar eleições, sindicato para reinvidicar
salários e outras platitudes do gênero faz parte do ideário social-democrata há
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décadas. O inaceitável é que todo o Partido conforme-se com esta situação. Nes-
se sentido, nossa crítica deve ser, ao mesmo tempo, a defesa de um novo tipo de
relação partido/militantes nos movimentos, relação baseada na idéia do PT como
partido-fonte, como partido dirigente, espaço de articulação e debate entre os
militantes petistas que atuam nos movimentos sociais, capaz de propor orienta-
ções políticas, de atuar diretamente nos movimentos enquanto partido, etc.

Vencidas estas duas preliminares, nosso Congresso deve ser capaz de
elaborar um diagnóstico conjuntural de cada um dos movimentos sociais. E
de propor uma orientação política para nossa atuação neles, em particular
para o movimento sindical urbano.

Outro desafio está em realizar uma análise crítica do chamado “modo
petista de governar”. Já apontamos, em outras ocasiões, que debaixo desta
categoria escondem-se políticas profundamente diferentes.

Devemos apontar o que de fato conseguimos. Disputamos eleições e
governamos algumas cidades desde 1982. Desde 1994, passamos a governar
Estados. O que de fato conseguimos em termos de acúmulo de forças? Nossas
políticas públicas sobrevivem a nossos governos? Nossos governos são de fato
qualitativamente diferentes, e no quê? Por que não conseguimos eleger o su-
cessor na quase totalidade de nossos governos? Que setores sociais, de fato,
são beneficiados por nossa presença no governo? Nosso partido e os movimen-
tos sociais conseguem sobreviver aos nossos governos?

Nossa crítica deve ser capaz, também, de polemizar com a “estratégia
de poder local”, segundo a qual nosso caminho para o poder passaria pela
disputa, conquista e exercício de governos municipais e estaduais. Há um grande
número de textos defendendo esta posição (com destaque para o lamentável A
utopia desarmada, de Jorge Castañeda), e o partido tem dado um peso cada
vez maior para as disputas eleitorais e para o exercício de governos.

Finalmente, nossa crítica deve ser capaz de formular uma linha “pela
esquerda” para a disputa, a conquista e o exercício de governos. Afinal, vive-
mos um período no qual a burguesia tem sido forçada a disputar conosco os
diferentes níveis de governo, tendo sofrido vários sustos e algumas poucas
derrotas importantes (a maior das quais foi o Rio Grande do Sul, em 1998). A
não ser que achemos que a domesticação, a cooptação e o administrativismo
são inevitáveis — e que, portanto, governar sob o capitalismo é estratégica-
mente condenável para um partido socialista.

Esta questão articula-se com a da via da tomada do poder. Temos tra-
balhado com a seguinte formulação: a disputa e o exercício de governos fa-
zem parte do acúmulo de forças necessário para a disputa pelo poder, sendo
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que esta exige um processo de ruptura revolucionária. Temos, também, cha-
mado a atenção para a possibilidade do Brasil viver uma experiência seme-
lhante a do Chile (1970-1973). Finalmente, temos lembrado que a tradição
histórica brasileira é de “contra-revoluções preventivas”.

O resultado das eleições de 1998, a crise internacional e as disputas
interburguesas indicam, a nosso ver, que o leque de possibilidades continua
em aberto. Nesse sentido, devemos aprofundar nossas reflexões estratégicas,
em particular prosseguindo o estudo organizado da experiência chilena. Mas
também estudar o que tem acontecido nos diversos países onde frentes de
“centro-esquerda” chegaram ao governo.

Sobre a questão do programa, devemos ter três objetivos: a) o primei-
ro deles é realizar a análise crítica das formulações programáticas do PT; b)
o segundo é travar o debate com a formulação programática hegemônica na
esquerda brasileira, a chamada “centro-esquerda”, formulando ao mesmo
tempo um programa “mínimo” para o período; c) o terceiro deles é realizar
um debate aprofundado sobre a chamada “questão nacional”.

A chamada estratégia de “centro-esquerda” é composta de três partes:
a disputa eleitoral, as alianças com partidos burgueses e um programa de
desenvolvimento capitalista. As duas primeiras partes têm sido objeto de uma
crítica constante, mas a terceira tem escapado quase incólume, fato curioso
uma vez que é dela que decorrem as demais.

Os defensores da linha de centro-esquerda partem da idéia de que o
socialismo está superado totalmente, ou tornou-se um objetivo para além do
horizonte visível, ou trata-se de um “processo de humanização e democratiza-
ção” do capitalismo ou, finalmente, trata-se de um objetivo para ser
propagandeado, “já que o que faz avançar é a luta contra o neoliberalismo”.
Noutras palavras, os defensores da linha de centro-esquerda consideram que o
programa máximo dos socialistas, hoje, é a luta contra o neoliberalismo.

Nesta luta, poderíamos ter como aliados setores da burguesia não com-
prometidos com a especulação financeira, nem com os interesses do grande
capital internacional, notadamente o americano. Ou seja, teríamos como alia-
dos o setor “produtivo” e “nacional” da burguesia.

Os objetivos desta aliança são retomar o crescimento, retomar o desen-
volvimento, priorizar a produção, privilegiar o mercado interno, etc. Noutras
palavras, um capitalismo não-neoliberal, para o qual servem de exemplo a era
Vargas, o período JK ou o governo Geisel, a depender do interlocutor.

Naturalmente, os defensores da centro-esquerda possuem diferenças so-
bre até onde ir no enfrentamento contra o neoliberalismo. Parece prevalecer a
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idéia da “inserção soberana na globalização”, ou seja, a de um modus vivendi
com o capitalismo internacional. Mas a cada crise (México, Indonésia, Coréia,
Rússia), vários defensores da centro-esquerda radicalizam seu discurso contra
a especulação e pela soberania nacional. Ou seja, em defesa de um espaço ao
sol para os capitalistas brasileiros menos afortunados; o que garantiria, por sua
vez, emprego, renda e um certo bem-estar para as massas populares.

Guardadas algumas diferenças importantes, esta posição — majoritá-
ria na esquerda brasileira —  é uma versão anos 90 da estratégia nacional-
democrática-popular do Partido Comunista. Como sabemos, o Partido Co-
munista ora aplicava esta estratégia “pela direita” (vide seu apoio a Vargas
no final do Estado Novo, seu apoio, de fato, a JK, sua posição no final da
ditadura militar), ora aplicava aquela mesma estratégia pela “esquerda” (le-
vante de 35, manifesto de agosto de 1950).

Apesar do passadismo, nada impede que esta estratégia “dê certo”, ou
seja, que o PT acabe fazendo parte de um governo federal em aliança com
partidos burgueses. Por isto mesmo, nossa crítica à centro-esquerda tem que
adquirir maior conteúdo programático, com maior espaço para a defesa da
suspensão do pagamento da dívida externa, para a moratória da dívida públi-
ca, para o controle social dos grandes monopólios, para a reforma agrária
radical, etc. Pois o principal problema da estratégia de centro-esquerda está
em que, vitoriosa, ela transforma o partido socialista num instrumento contra
os trabalhadores ou, na melhor das hipóteses, num pelego. O que fica claro
quando travamos o debate programático.

Um aspecto importante do debate programático é a chamada “questão
nacional”. Essa questão ganhou enorme ênfase depois da débácle do campo
socialista, por um motivo muito simples: derrotado o inimigo principal, os grandes
Estados e as grandes empresas capitalistas passaram a disputar entre si, pelo
controle da economia mundial. Como não podia deixar de ser, a carta nacional
cresceu de importância no jogo mundial. Na maioria dos casos, para que bur-
guesias “fracas” pudessem obter legitimidade e apoio popular para sua luta
contra o império norte-americano. Em alguns casos, desandando em naciona-
lismo fascista, como acontece em vários países da Europa, em que os migrantes
chegaram a ser culpados pelo desemprego.

No caso do Brasil, com o enfraquecimento do socialismo, a “defesa da
Nação” ganhou muito espaço em todo o espectro da esquerda brasileira (para
não falar de direitistas insuspeitos, como Delfim Netto). Os setores mais mode-
rados almejam viabilizá-la mediante alianças com setores “nacionalistas”, “não
especulativos”, “produtivos” da burguesia brasileira. Os setores mais radicais
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almejam viabilizá-la mediante a mobilização (principalmente não institucional).
A nosso ver, ambas cometem um “erro” programático: desvinculam nossa al-
ternativa estratégica da luta pelo socialismo.

Para enfrentar estas questões, devemos: a) precisar no que consiste a
“questão nacional” no Brasil do final do século XX; b) precisar por quais
diferentes caminhos a “questão nacional” pode ser resolvida; c) indicar por
qual caminho os socialistas pretendem resolver a “questão nacional” e como
isto se articula com uma estratégia internacional de luta pelo socialismo.

Se respondermos corretamente a estas questões, estaremos evitando dois
equívocos. O primeiro é negar a existência de uma questão nacional. O segun-
do é menosprezar os riscos de um desvio nacionalista.

A base teórica do desvio nacionalista está em não perceber que a “ques-
tão nacional” é uma questão “burguesa” de per si. A defesa da Nação contra o
imperialismo pode ser algo extremamente progressista e revolucionário. Mas o
mundo pelo qual os socialistas lutam não é um mundo de “nações-Estado”.
Nesse sentido, a “defesa da Nação” por parte dos socialistas sempre será uma
missão espinhosa e cheia de contradições. Além disso, há sempre o risco da
própria burguesia — mesmo essa burguesia entreguista e integrada que temos
no Brasil — assumir arroubos nacionalistas e neutralizar a esquerda. Isso acon-
teceu diversas vezes na história do Brasil e pode voltar a acontecer.

Aliás, o renascimento da “questão nacional” neste final de século é
um fenômeno internacional exatamente porque corresponde ao aguçamento
da disputa intercapitalista. Fenômento semelhante ocorreu no período que
antecedeu a Primeira Guerra Mundial. E nunca é demais lembrar que o com-
portamento traidor da social-democracia de antanho teve como uma de suas
bases o desvio nacionalista.

Neste sentido, o 2º Congresso do PT deve ser capaz de mostrar como
se articulam, a nosso ver, a luta pelo socialismo, a luta contra o neoliberalismo
e a chamada “questão nacional”.

Isso nos leva para a política internacional. É conhecida a ignorância
da maior parte do PT sobre as questões internacionais. É sabido, também,
que a maior parte dos que se interessam pelo tema, o tratam principalmente
sobre a ótica da solidariedade internacional. A exceção é a cúpula das ten-
dências de filiação trotskista; bem como um reduzido grupo de dirigentes do
setor moderado, que mantém articulações bastante avançadas com os parti-
dos social-democratas da Europa e América Latina.

Temos tomado, desde o início de 1997, uma série de iniciativas para que
o Partido discuta mais este tema; bem como para tomar pé nas diferentes arti-
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culações internacionais em curso. Achamos que o Congresso é um momento
para ampliar a discussão sobre o tema, nos seus três aspectos: a situação inter-
nacional propriamente dita, a política de relações internacionais do PT e as
ações de cooperação internacional entre partidos e movimentos sociais.

Do pouco que vimos até agora, nos parece que devemos acompanhar
atentamente — sem sectarismo, nem exclusivismos — todas as articulações
internacionais ora em curso: zapatistas, comunistas, Foro de São Paulo, as vá-
rias iniciativas que se reclamam da Quarta Internacional, etc. E ter presente
que estas articulações só ganharão vida se tiverem base de massas e, por trás
delas, mobilizações sociais de natureza internacionalista.

O 2º Congresso deve elaborar, ainda, uma tática para o período. Três
variáveis incidirão sobre a evolução da conjuntura: a situação econômica
internacional (a possibilidade de um novo crash afetaria sobremaneira a
estabilidade do governo FHC); a disputa interburguesa (temos trabalhado
com a idéia de que ela vai aprofundar-se, como foi visto no episódio das
contas das ilhas Cayman, do grampo no BNDES e, agora, na moratória
decretada por Itamar); e o comportamento do campo popular (que tem osci-
lado do acordo com a Volks à ocupação da Ford, da oposição implacável à
visita de Lula a FHC).

Nosso debate deve servir para um diagnóstico mais preciso do quadro
internacional e, principalmente, do conteúdo da disputa interburguesa. Ao mes-
mo tempo, devemos apostar na radicalização dos movimentos sociais e na defesa
da independência do PT frente ao governo e às forças de centro-esquerda.

Finalmente, queremos que o 2º Congresso discuta, também, o próprio
Partido dos Trabalhadores. Todos os fenômenos negativos contra os quais nos
mobilizamos, há pelo menos seis anos, continuam presentes. Por outro lado, a
radicalização da luta de classes continua produzindo situações que retardam o
processo de domesticação do PT.

Essa situação instável reproduz-se num certo equilíbrio interno ao PT,
equilíbrio que geralmente tem favorecido os moderados. Por isso mesmo, cresce
o número de militantes valorosos que saem do Partido ou dele se afastam.

Nossa opinião é que a disputa dos rumos do PT continua tendo um peso
decisivo na luta pelo socialismo no Brasil. Esta disputa não será decidida prin-
cipalmente na “luta interna”, mas sim na luta política, social e ideológica exter-
na ao PT. A radicalização da luta de classes provavelmente radicalizará as
posições existentes no interior do próprio partido. A que ponto as coisas chega-
rão, não sabemos. Mas devemos sempre lembrar da intervenção no PT carioca:
ali, atravessaram o Rubicão.


