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1. A política revolucionária como arte da estratégia
A esquerda brasileira renunciou nas últimas três décadas à urgência

de um debate de estratégia. E, no entanto, a realidade que nos cerca impõe,
até mesmo de forma cruel, a necessidade de refletir além dos próximos pas-
sos imediatos. Não é outra a razão das expectativas, já desesperançadas em
grande medida, que de alguma maneira poderão ser despertadas pela convo-
cação do 2º Congresso Nacional do PT.1

Ocorre que a militância de esquerda necessita de referências de estra-
tégia que atribuam sentido às suas entregas. Sem estratégia o ativismo fica
prisioneiro da armadilha da luta imediata de resistência, ou da necessidade
de preservar posições no aparelho de um sindicato, ou da luta pela defesa de
um mandato parlamentar conquistado em condições quase sempre dificíli-
mas. Mas todo este esforço e dedicação só se sustenta de forma perene, séria,
ao mesmo tempo, determinada e reflexiva, quando a estratégia ilumina o ca-
minho, ordena e oferece coerência aos movimentos da tática, aos reveses
temporários, às derrotas parciais.

Uma geração se integrou ao combate socialista no final dos anos 70 e ao
longo dos anos 80 tendo como horizonte estratégico a luta pelo poder político,
que assumiu, aos olhos dessas centenas de milhares de ativistas no movimento
estudantil, operário e popular, a forma da disputa eleitoral em torno ao PT e à
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1 Sobre o 2º Congresso Nacional do PT, passou até o momento desapercebida a importantís-
sima sinalização feita por Luís Marinho, atual presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC
em artigo publicado na revista Teoria & Debate: “Se dentro do PT coexistem visões tão diferentes
ao ponto de se quebrar toda possibilidade de confiança mútua, pode ser que, separados, as
energias de cada grupo sejam melhor aproveitadas. Se a unidade for reafirmada, como unicidade
verdadeira, muito melhor.” (Luís Marinho, “Unidade ou unicidade?” in Teoria & Debate, 40, 1999,
p. 14.) Marinho não publica nada sem a aprovação dos círculos mais próximos de Lula. Uma
nova ofensiva contra a esquerda petista se prepara, hoje sutilmente propondo a separação ami-
gável que amanhã poderá ser o divórcio litigioso.
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candidatura de Lula. Todos já sabemos qual o desenlace desse projeto. No
terreno nacional, a derrota de 1989, os descaminhos de 1994 face ao Plano
Real, a nova correlação de forças entre as classes que colocou o movimento na
defensiva, a nova derrota eleitoral de 1998, mesmo considerando as oportuni-
dades perdidas (e não foram poucas) como o “Fora Collor”, e no terreno inter-
nacional o processo de restauração capitalista, explicam o esgotamento desta
geração. Sua esmagadora maioria não é mais ativa politicamente. Os últimos
anos não passaram em vão. E uma das razões da impressionante vulnerabilidade
desta vanguarda ao impacto das derrotas recentes, nenhuma delas sequer trági-
cas, como no início dos anos 70, não teria sido a ausência do debate das estra-
tégias? Ilusões insustentáveis, desilusões inconsoláveis.

Entretanto, nos últimos anos uma nova vanguarda vem surgindo. Uma
geração que despertou para a luta depois de 1994, que não viveu as Diretas nem
a luta contra Sarney que permitiu ao movimento sindical e à CUT alargar a base
de massas dos sindicatos. Uma geração que não viveu o desgaste de 1989. Uma
geração de ativistas que não conheceu o Lula dos discursos de Vila Euclides e
cuja experiência com o PT e a CUT, é com o PT dos anos 90, o PT das campanhas
eleitorais, com o Lula que, muito responsável, vai se entrevistar com FHC; é com
a CUT das políticas afirmativas, da negociação da reforma da Previdência.

Uma de nossas responsabilidades, e não a menor, é de aprender com os
erros. Dois processos nos antecederam e podem ser úteis para a compreensão do
presente momento. O primeiro ocorreu na segunda metade dos anos 60 e o segun-
do no últimos anos da década de 70. Depois de 1964, quando a dimensão da
derrota histórica que representou a contra-revolução nas ruas ainda não estava
clara, mas o impulso da vitória da revolução cubana ainda estava vivo, uma
geração rompeu com a direção do movimento operário, o velho Partidão. A rup-
tura com a orientação do PCB foi no entanto incompleta. A esmagadora maioria
das organizações que surgiram das sucessivas rupturas e da ruína final do
stalinismo brasileiro abraçaram a via do militarismo, um substitucionismo
voluntarista, sem desembaraçar-se da concepção de colaboração de classes que
inspirava o partido de Luís Carlos Prestes. Sucumbiram, heroicamente, sob a
repressão implacável da ditadura.

No final dos anos 70, surgiu uma nova direção do movimento operário,
por dentro do aparelho sindical, sob o impulso de São Bernardo, que no espaço de
poucos anos assumiu a hegemonia na maioria dos batalhões mais organizados
das classes trabalhadoras. O processo de afirmação de uma nova direção exige
comoções na vanguarda e deslocamentos políticos na massa dos trabalhadores,
no seu humor e disposição de luta. O lulismo nasceu “cavalgando” esse ascenso.
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O classismo cresceu como prática, mas ironicamente a história se vingou dos
filhos de 1968. O avanço programático da geração anterior, a compreensão da
necessidade e da possibilidade da revolução, contra a concepção reformista
endêmica do PCB, se perdeu. Erros simétricos...

O nosso dilema reside, portanto, em estar à altura da defesa do fio de
continuidade de um combate socialista que se desenvolve há décadas em
nosso país. Um olhar de esperança para o futuro será mais fácil se conseguir-
mos traduzir para estes milhares de jovens que agora se unem a nós, as lições
valiosas, insubstituíveis, que não podem se perder. As lutas decisivas são
aquelas que estão à nossa frente, não as que ficaram para trás. Um período se
abre, um período em que a questão decisiva será a construção de uma nova
direção. Ajudar este processo de forma consciente, sem falsos entusiasmos
por atalhos que não existem, mas sem desprezar a importância dos espaços
novos que se abrem, é nosso desafio.

2. O empirismo e o taticismo têm limites perigosos
A questão estratégica fundamental que está colocada diante da esquerda

brasileira precisa ser encarada com valentia e sem tergiversações: a atual dire-
ção do movimento operário e popular é irrecuperável para a luta pela revolu-
ção socialista e precisamos construir uma nova. Não se trata de uma discussão
simples. Seria ingênuo e inútil diminuir a influência que a atual direção do PT
ainda possui, de forma hegemônica, entre as massas.

A corrente lulista detém as posições chaves de comando em quase todas
as organizações de massa em nosso país. Mas também é verdade que ela já não
conserva um monopólio político de influência na vanguarda ampla que esteve à
frente das lutas nos últimos cinco anos. O peso da oposição de esquerda nos
últimos dois congressos da CUT e as dificuldades de controle do próprio apare-
lho do PT são a expressão desta disputa aberta pela direção.

Dezenas e dezenas de milhares de ativistas realizaram uma experiência
ao longo de anos com o lulismo e a Articulação e estão convencidas da necessida-
de de uma nova direção. Esta vanguarda compreende o que para as massas ainda
é obscuro: a urgência de construir uma nova direção para desbloquear o caminho
da mobilização e poder incidir no terreno da luta de classes num patamar mais
elevado de resistência contra o governo. A desigualdade dos níveis de experiên-
cia entre a vanguarda e as massas deveria ser, portanto, um dos temas centrais de
estudo e preocupação da esquerda classista e marxista. O perigo do empirismo é
que ele nos aprisiona na ilusão de que os processos de amanhã serão como os de
ontem. O empirismo nos cega para as dinâmicas desiguais e contraditórias que se
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desenvolvem e só apreende como linear o que é descontínuo, só percebe como
cumulativo o que muda qualitativamente, só descobre o que era velho onde o
novo se revela, só prevê o que se repete quando o que virá será diferente.

O empirismo é irmão siamês do taticismo. Num momento que a realidade
exige audácia o taticismo recomenda prudência, onde é preciso decisão ele hesi-
ta, onde se convoca um olhar de longo alcance ele insiste no aqui e agora. E
atenção, o taticismo é uma doença crônica na esquerda brasileira, sem exceções.
A nossa esquerda tem a virtude de se definir nas questões decisivas pela política.
É politicista no bom sentido, esquivando-se de discussões doutrinárias e ideoló-
gicas herméticas, mas as virtudes têm seus pecados e o pecado de nosso politicismo
é o taticismo. O taticismo esteve na raiz de operações políticas desastrosas para
seus agentes e devastadoras para o movimento. Quem não se lembra da insistên-
cia do PCB e do PCdoB em continuar em uma central sindical junto com a velha
pelegada durante anos a fio, quando o melhor da vanguarda se dirigia em massa
para a CUT e as oposições sindicais? Ignoraram um movimento de experiência
histórica com a burocracia que vegetava nos aparelhos sindicais vazios e ficaram
à margem de um processo mais dinâmico. Aqueles que permaneceram exteriores
a esse processo ficaram à margem. Para o velho PCB essa escolha foi irreparável.

3. A velha direção deixou há muito de
cumprir um papel progressivo

A atual direção do movimento operário brasileiro envelheceu em mais de
um sentido.2 A corrente lulista ocupou um papel excepcional ao encabeçar a vaga
de ascenso que começou no movimento estudantil em 1977 e no ABC em 1978 e
prosseguiu, com descontinuidades até 1989 tendo como momentos decisivos as
mobilizações pelas Diretas em 1984 e as lutas sindicais e populares contra Sarney.
Papel progressivo porque se apoiava no impulso das lutas para manter e conquis-
tar novas posições, porque construiu o PT e a CUT, derrotando a direção anterior,
mumificada no interior do aparelho sindical.

O lulismo foi certamente progressivo em relação ao estágio anterior
de consciência e organização em que se encontrava a vanguarda e as massas

2 Sobre a adaptação da corrente majoritária do PT ninguém é melhor observador do que Fernando
Henrique: “O PT está agindo com critério nas coisas políticas neste momento e não embarcou
em nenhuma aventura” (Folha de S. Paulo, 25 de março de 1999). O PT retoma, diante do
segundo mandato de FHC, a mesma atitude que manteve até maio de 1992 diante de Collor:
denuncia retoricamente o governo, mas não se engaja em uma campanha para impedi-lo de
governar ou, se possível, derrubá-lo. Justifica sua atitude com o álibi constitucionalista de que
seria golpismo.
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em nosso país. Mas esta avaliação seria completamente desequilibrada e in-
completa se não observássemos que a corrente lulista nunca foi uma corrente
revolucionária. (O uso e abuso da retórica esquerdista não é incomum e pode
ser epidêmico quando as grandes multidões giram à esquerda. Ocorreu em
todos os processos agudos da luta de classes.) Se poderia ou não ter evoluído
é um debate resolvido pela história.3 Não evoluiu. O lulismo passou a ocupar
um papel regressivo pelo menos desde que as vitórias eleitorais de 1988 con-
duziram o PT a assumir a gestão das prefeituras. Desde então se consolidou
um processo em que o PT é oposição ao governo em Brasília, às vezes mais
retórica, às vezes mais ativamente, mas deixou de ser oposição ao regime,
como era antes de 1985-1986. Ao contrário, o lulismo passou a ser uma das
correntes políticas decisivas para a defesa das instituições do regime. Pas-
sou, neste longo período de quase 15 anos, a ser uma peça fundamental de
preservação da institucionalidade no final de 1992 no país. Símbolo desse
processo, o mesmo partido que boicotou o colégio eleitoral, sucumbiu e apoiou
a posse de Itamar, abandonando a reivindicação de eleições antecipadas que
poderia ter dado a vitória a Lula, uma chance histórica que dificilmente se
repetirá. Nesse sentido, a aliança política anterior, desde 1977 a 1989, que
uniu o destino das correntes revolucionárias ao lulismo perdeu o seu sentido
e precisava e deveria ter se rompido. Esta aliança vem se dissolvendo, mais
por iniciativa da Articulação, e o processo tem sido atrasado e retardado por
uma hesitação crônica da esquerda sindical classista e das correntes marxis-
tas e revolucionárias que insistem em estrategizar sua presença no PT muito
além do que o processo de experiência das massas e da vanguarda exige.

Disto decorrem dois fenômenos. Os setores de vanguarda classista
que permanecem no interior do PT se desgastam e exasperam até a desmora-
lização e a nova vanguarda que desenvolve sua experiência nas lutas não
encontra um ponto de apoio com força político-partidária para se organizar.
Mais tempo nestas circunstâncias só significarão mais deseducação da velha
geração e abandono do novo.

3 As afirmações de José Genoíno são exemplares a respeito: “A sociedade justa é inseparável da
eqüidade, que não significa o igualitarismo nivelador preconizado pelo socialismo. (...) O bem-estar
não pode ser garantido às custas dessas liberdades [políticas e individuais, N. do autor]. A justiça,
em sentido amplo, não pode sacrificar a liberdade de poucos em nome do bem-estar de muitos e
nem o bem-estar de muitos em nome da liberdade de poucos.” (Jose Genoíno, “Esquerda sem
projeto”, in Teoria & Debate, 40, 1999, p. 20.) Ninguém duvida da enorme influência de Genoíno
sobre a bancada de deputados federais e desta sobre o núcleo dirigente do PT.
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4. O lulismo perde influência nos setores organizados da
classe trabalhadora, mas conquista votos nas classes médias

O peso eleitoral do PT não é a menor das razões da permanência das
correntes da esquerda no interior deste partido. Ocorre, no entanto, que em
1998, talvez pela primeira vez de forma inequívoca na história petista, uma
derrota política se somou a uma derrota eleitoral. Uma derrota política por-
que o PT foi incapaz de assumir na campanha eleitoral um discurso de oposi-
ção de classe ao governo FHC e apresentar um projeto econômico-social
alternativo, um plano econômico de emergência apoiado na classe trabalha-
dora e na maioria oprimida que tivesse no seu centro a necessidade da mora-
tória da dívida externa e a ruptura com o FMI. Não o fez.

Mas sofreu também uma derrota eleitoral porque ainda que tenha conse-
guido com Lula uma votação um pouco superior a 1994 e certamente maior do
que a expectativa que a própria Articulação alimentava (daí a hesitação do perí-
odo pré-candidatura vai-não-vai), o PT foi incapaz sequer de conquistar o segun-
do turno em uma situação política incomparavelmente mais favorável do que
em 1994. Por quê? Porque 45 dias de rádio e TV com pesquisas mercadológicas
não podem  substituir a experiência de quatro anos da vida material de milhões e
milhões de pessoas. Claro que estamos diante de uma derrota eleitoral relativa:
afinal, Olívio venceu no Sul. Já a votação de Jorge Viana, no Acre, e Zeca, em
Mato Grosso, são um processo mais complexo. A esquerda petista já aprendeu o
custo de eleger governadores que no dia da posse mudam o discurso, vide o
inacreditável processo do Espírito Santo. Por outro lado, a eleição politicamente
decisiva, todos sabemos, era a eleição presidencial. Também poderia se argu-
mentar que o resultado das eleições proporcionais não foi tão mal assim...

Ocorre que, como em todo processo, o fundamental é observar a dinâ-
mica. A esquerda petista pôde aprender em São Paulo que a competição no
interior da legenda não será, a partir de agora, como antes. O que era um
processo desigual de disputa com a Articulação e suas personalidades, há
mais de dez anos pelo menos, mudou de qualidade e agora é um abismo. As
campanhas eleitorais dos proporcionais no interior da legenda se desenvol-
vem de forma impiedosa, próxima do canibalismo político e num patamar de
disponibilidades materiais que definem a disputa antes de começar. Isso se
não considerarmos a incidência que a própria burguesia ardilosamente cons-
trói, promovendo os candidatos que considera mais adequados para repre-
sentar a “oposição qualificada”. O peso do controle do aparelho político par-
lamentar será cada vez maior e o espaço eleitoral da esquerda petista, mesmo
quando mantém posições importantes na luta de classes, se reduzirá.
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Por outro lado, seria uma superficialidade imperdoável ignorar que mu-
danças estruturais se desenvolvem nos resultados eleitorais petistas que expres-
sam os deslocamentos sociais mais profundos. A legenda do PT se atrofia diante
do crescimento geométrico das votações nominais. Nos distritos mais operários e
populares, a votação cai, enquanto sobe nos bairros médios e nas pequenas e
médias cidades. A votação se interioriza, revelando que a influência sobre os
setores mais organizados da classe, em especial a juventude, se reduz, enquanto
o escore eleitoral se manteve ou cresceu pouco, mas agora com apelo sobre seto-
res sociais mais acomodados e atrasados. Paradoxalmente, os resultados eleito-
rais, ainda muito elevados, expressam menos um giro à esquerda das classes
médias urbanas e mais a adaptação eleitoralista da corrente lulista.

5. Não é possível uma afirmação política de esquerda exterior
ao PT?

Claro que sempre se pode dizer: mas o PT ainda é o partido dirigente. A
corrente lulista mantém sua influência sobre os grandes batalhões do movi-
mento operário organizado; a maioria do Movimento dos Sem Terra tem uma
referência eleitoral no PT; nas universidades o prestígio do PT ainda é hege-
mônico; e a situação na luta de classes ainda não se inverteu favoravelmente,
apesar da grande crise, do que decorre... (touché!) ficar no PT, agüentar firme,
acumular forças, preservar posições, acompanhar a experiência das massas,
aguardar um novo ascenso e esperar, esperar e esperar que uma nova vaga de
luta permita novos deslocamentos internos, uma nova correlação de forças.

Esta linha de análise, que se desdobra em diferentes fórmulas em cada
tendência, é o denominador que unifica a conclusão política estratégica da es-
querda petista: incômodo no PT, pior fora. A derrota eleitoral do PSTU, por
outro lado, pareceria confirmar a análise: “ainda é cedo para uma construção
exterior ao PT”, “as ilusões ainda estão vivas nos setores fundamentais das
massas”, “qualquer atalho significa um isolamento irreversível”. Mas será que,
no final dos anos 90, os argumentos sensatos da década passada ainda são
válidos? Será que a situação realmente não mudou?

Muitos elementos, contudo, indicam que a situação já mudou, ou
está mudando:

a) Nos setores organizados mais importantes do movimento sindical
brasileiro já se construíram oposições sindicais de esquerda que impuseram
severas derrotas à Articulação ou avançaram sua influência de forma quali-
tativa. Este processo é claríssimo entre professores, petroleiros, químicos,
bancários e metalúrgicos. Mesmo no ABC a direção sindical lulista encontra
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resistência à esquerda em grandes fábricas, como Volkswagen e Scania. Este
ano merecem especial atenção as eleições nos professores e bancários de São
Paulo e nos metalúrgicos do ABC.

b) Nos últimos dois congressos nacionais da CUT, a corrente majoritária
foi obrigada a sucessivas cirurgias nos estatutos da Central, mesmo sobre cláusu-
las que eram e deveriam continuar sendo pétreas e é duvidoso que a Articulação
tivesse conseguido manter a direção da Central sem operações complexas como
as filiações da Contag e a ausência de delegados de sindicatos com dívidas finan-
ceiras com a CUT, o que naturalmente distorce a representação. Não bastante, a
proporcionalidade é sistematicamente agredida na eleição de delegados.

c) No movimento universitário, onde as operações do aparelho são
mais difíceis, ainda que possam ser feitas (e são feitas, em particular pela
juventude do PCdoB, elegendo centenas de delegados para os congressos em
faculdades onde não existe senão um movimento estudantil embrionário), a
Articulação é uma corrente residual e a influência do lulismo está em deca-
dência, crescendo, ao mesmo tempo, a influência política burguesa (pró-FHC)
e a simpatia pelas posições revolucionárias.

d)  Nos movimentos de juventude, a influência do PT e do lulismo
está em colapso. No movimento secundarista a tendência à radicalização é
acentuada e ainda que os níveis de politização sejam atrasados, é predomi-
nante o ódio ao governo e a atração pelas propostas radicais, sendo a autori-
dade do lulismo irrelevante. Nas manifestações politicamente inorgânicas da
juventude operária, plebéia e popular, quase sempre indissociável de uma
ruptura cultural com a ordem dominante, a influência do petismo é rarefeita e
predomina o radicalismo apoliticista, cuja dinâmica com o agravamento da
crise econômica e social pode ir na direção da exasperação. Nesse meio, o
desprezo pelos processos eleitorais é intenso e o PT não é mais visto como
diferente “de tudo o que está aí”. Cresce o abstencionismo eleitoral.

e) Os movimentos sociais mais ativos nos últimos anos escapam à influ-
ência direta da Articulação. O maior destaque é a afirmação política independen-
te do MST com sua própria identidade política desafiando, com cuidados extre-
mos, a autoridade do lulismo e do PT. Na base de  massas do MST a atitude
crítica predomina em relação ao PT, cada vez mais julgado, exclusivamente, a
partir do desempenho das bancadas parlamentares e da atuação das prefeituras e
governos estaduais, já que o PT não tem iniciativas próprias na luta de classes.

f) Aumenta o espaço para iniciativas claramente políticas como o lança-
mento da Consulta Popular, apoiada na autoridade do MST, dirigida também às
cidades, competindo pela ocupação de um espaço à esquerda que o PT não con-
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segue mais preservar. Esta disputa tem, também, repercussão com a publicação
do livro Opção brasileira, trabalho organizado por César Benjamin como um
programa alternativo ao programa eleitoral de Lula em 1998. Uma cartilha de
divulgação vem engajando algumas centenas de quadros em atividades de estudo
e formação e é, até o momento, um desafio aberto, não conclusivo, à autoridade
do lulismo.

g) Uma iniciativa limitada, como a moratória parcial de Itamar Franco,
consegue despertar simpatias em todo o país, atrair a atenção e a solidariedade da
maior parte da base eleitoral petista que assiste, perplexa, os governadores do PT
irem negociar com FHC, enquanto o governo de Minas Gerais resiste. Ou seja, o
PT perde a hegemonia até no espaço político da oposição, o que sinaliza mau
tempo no horizonte eleitoral.

h) O lançamento de uma campanha política unificada entre a esquerda
petista e cutista, o MST, a esquerda da Igreja e o PSTU, sob a bandeira “Fora
FHC e o FMI” parece estar reagrupando e reanimando milhares de militantes
desgastados por anos de paralisia política e indicaria a possibilidade de uma
disputa do espaço político com a Articulação, talvez em uma patamar mais favo-
rável que o “Fora Collor” em 1992.

i) Mesmo os resultados eleitorais de 1998 mereceriam uma observa-
ção rigorosa e mais atenta. Primeiro, a simpatia e interesse despertados pelas
campanhas de rádio e TV do PSTU foram, sem dúvida, qualitativamente superi-
ores à votação final, o que poderia indicar que uma ampla vanguarda de muitas
centenas de milhares teria hesitado e, ao final, se inclinado consideravelmente
para um voto PT sob a pressão do voto útil, mas com uma olhar curioso à esquer-
da e um ceticismo cada vez maior face ao lulismo. Segundo, a votação da esquer-
da petista foi seriamente prejudicada pela balcanização crescente que leva cada
corrente, para preservar seu espaço e influência, a lançar candidatos próprios no
lugar de unificar para garantir uma disputa equilibrada, já que os recursos dispo-
níveis pela corrente majoritária são incomparavelmente superiores. Terceiro, in-
dividualmente os votos da esquerda petista foram muito significativos (acima de
30 mil cada candidato em São Paulo, somando mais de 150 mil no Estado) mes-
mo sem eleger em São Paulo, em função de um coeficiente eleitoral gigantesco.

Em suma, o movimento operário e sindical, coluna vertebral da resistên-
cia das massas trabalhadoras e exploradas não contraiu matrimônio indissolúvel
com a direção lulista. Uma ampla camada do melhor da vanguarda dos movi-
mentos sociais já está em ruptura com a Articulação. O que será decisivo neste
processo de decadência da atual direção e de afirmação de uma nova? Dois fato-
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res: a evolução da luta de classes e a maior ou menor clareza e ousadia das
correntes da esquerda cutista e petista em avançar para um novo patamar de
disputa. Quanto à luta de classes, não é muito difícil concluir, em poucas linhas,
que o segundo mandato de FHC se inicia qualitativamente mais debilitado. Uma
nova situação e uma nova correlação de forças social e política já se abriu. Tere-
mos mais crise econômica, com acentuada recessão e fortes pressões inflacioná-
rias, que só poderão ser controladas com um arrocho salarial brutal. Essa situa-
ção não encontrará resistência? A tendência não seria para maior disposição de
lutas nas cidades? Não é possível que a vaga de ocupações protagonizada pelo
MST não só continue como se amplie? A simpatia das classes médias pelos que
lutam pela reposição salarial, contra o desemprego e pela reforma agrária não
seria maior? Uma vaga de lutas não abriria espaço político à esquerda?

Já quanto ao curso evolutivo da esquerda sindical e petista muitas pergun-
tas permanecem sem resposta. Tudo indicaria uma escolha conservadora pela
permanência nos marcos da atual luta interna petista.4

A fórmula da “nova maioria” poderá, de fato, anestesiar, temporariamen-
te, as dores das forças saudáveis que ainda insistem em não dar por perdida a luta
vã para resgatar uma degeneração irrecuperável? A última palavra ainda está por
ser dada. Mas a força de gravidade do aparelho político petista e do aparelho
sindical da CUT não deveria ser desprezada.

Certamente, muitos dos melhores quadros da esquerda marxista e revolu-
cionária brasileira atuam sob a bandeira do PT. O peso da inércia; as pressões de
20 anos de participação em campanhas eleitorais; as posições nos círculos diri-
gentes, mesmo quando reduzidas ao simbolismo; a vertigem do começar de novo,
são forças que conspiram pela estrategização de uma política que é cada vez
mais prisioneira das ilusões do passado. Um arroubo de Olívio, hoje; uma
jacobinada de José Dirceu amanhã; uma frase de efeito de Lula; uma iniciativa
inteligente de Suplicy; a possibilidade de eleição de Marta em São Paulo, tudo
pode ser pretexto impressionista para adiar o que não deveria ser adiado.

4 Existem alguns paralelos históricos para a encruzilhada da esquerda petista. Na Alemanha
entre 1917-1923, o processo de formação do PC está repleto de ensinamentos. No livro Histoire
de l’International Communiste (Paris, Fayard, 1998), o último tour de force de Pierre Broué,
encontramos em detalhe as hesitações de Rosa Luxemburgo e Leo Jogiches, adiando a ruptura
com o SPD, decidindo finalmente integrar o USPD com Karl Kautsky, Rudolf Hilferding e Eduard
Bernstein e só muito tardiamente caminhando para a formação do PC, e ainda assim não auto-
rizando o voto do delegado alemão à fundação da Terceira Internacional no congresso de janeiro
de 1918 — a única abstenção foi spartakista (Pierre Broué, op. cit., p. 33).


