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Discutir os rumos da esquerda brasileira é sem dúvida um exercício
político necessário, uma empreitada de fôlego e arriscada. Sua necessidade
decorre, antes de mais nada, de uma situação internacional e sua refração par-
ticular nacional que exige, a plenos pulmões, a construção de uma alternativa
política que anime, defenda e desenvolva as mobilizações e a organização da
classe trabalhadora, apontando, sem hesitação, a estratégia da revolução socia-
lista e da conquista do poder político pelos trabalhadores mesmos. Este é o
patamar de uma esquerda que valha a pena construir, único caminho para um
futuro triunfante seja qual forem seus ritmos e desenvolvimentos.

Não se trata, entretanto, de um debate fácil. Para nos movermos nele,
devemos partir da ação concreta da classe trabalhadora ao longo dos anos. E
a construção do PT é o resultado mais claro e contundente desta ação, do
desenvolvimento da consciência de classe de um proletariado jovem e
combativo. Assim, o PT é, afinal, a expressão da esquerda brasileira reco-
nhecida pelas amplas massas assalariadas do país. Por isso, discutir os rumos
da esquerda é discutir os rumos do PT.

Nesse sentido, o encontro entre Lula e FHC, por mais de duas horas
na madrugada do dia 11 de dezembro de 1998, constitui-se em um símbolo.
A principal liderança da esquerda nacional reunida com o representante exe-
cutivo das classes dominantes. O que discutiram neste encontro? Por que o
governo federal produziu esta reunião? Por que Lula aceitou sem sequer con-
sultar a direção petista? Vale a pena tentar elucidar estas questões.

Uma reunião sombreada
O governador eleito do Rio Grande do Sul, Olívio Dutra, costumava

dizer na campanha eleitoral que o então governador Antônio Britto, do PMDB,
realizava reuniões sombreadas com os grandes grupos econômicos. A ex-
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pressão é feliz, já que revela um tipo de comportamento político avesso à
transparência e ao controle público. O que não foi nada feliz é que Lula
aceitou reproduzir com FHC esta relação sombreada ao realizar uma reunião
sem pauta divulgada — até hoje não se sabe oficialmente o que os dois discu-
tiram — tendo como única testemunha o ex-governador do Distrito Federal,
um petista que levou o apoio do PFL e de Malan no segundo turno das elei-
ções. Este foi o cenário ideal para o governo federal.

Apesar do caráter secreto, os propósitos do governo foram óbvios de-
mais: atrair o PT, ou melhor, a parte majoritária da direção do partido, para
servir, na primeira linha, de sustentáculo do regime democrático burguês no
caso da situação nacional evoluir em direção a uma crise política institucional.
E eles não estão preocupados em esconder isso. No dia seguinte à reunião,
ACM, em entrevista coletiva, reafirmou a gravidade do momento e assinalou
que a situação pode piorar, de tal forma que, nestas horas, é importante unir
forças, contar com todos os partidos, ressaltando a importância do PT: “O PT
pode colaborar com suas idéias e até com sua participação no governo. Eu
não sou contra”, declarou. Não podia ser mais claro na defesa de um governo
de unidade nacional.

A unidade nacional na manga
A velha raposa tem lá suas razões. FHC entra em um segundo manda-

to muito mais debilitado, fruto de uma vitória frágil — embora no primeiro
turno, com apenas um terço dos votos da população. Ademais, ao contrário
de ideólogos que propagam a quatro cantos a debilidade do movimento ope-
rário, em geral para esconder sua própria debilidade atrás deste argumento, a
classe trabalhadora está intacta. Apesar do desemprego recorde, tem suas
forças preservadas.

A votação de Lula e a vitória de Olívio Dutra no Rio Grande do Sul
foi uma expressão eleitoral desta realidade. Afinal, os setores mais avança-
dos da classe trabalhadora apoiaram e votaram em Lula. Importantes sindi-
catos, deixando de lado a chamada neutralidade que marcou as posições ofi-
ciais das entidades em 1994, desta vez declararam correta e abertamente o
apoio ao PT. A CUT e o MST se declararam em campanha em todo o territó-
rio nacional. Não houve ruptura eleitoral com o PT. A derrota eleitoral do
PSTU é uma confirmação desta realidade vista por outro ângulo. Em seu
conjunto, o movimento operário organizado não se dividiu e a tentativa da For-
ça Sindical de levar a campanha da reeleição para as fábricas deu com os “bur-
ros n’água”. Tudo isso revela, é evidente, uma forte base social de oposição.
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A idéia de conformação de um governo de unidade nacional tem, por-
tanto, um caráter preventivo. Não há dúvida que isso foi pauta da reunião entre
Lula e FHC. Mas o PT não quer embarcar nesta, pelo menos por enquanto, até
que o estágio da crise nacional não atinja seu topo. A janela, contudo, já está
aberta. O ato pelo emprego puxado pela Fiesp, na qual o PT contribui com a
maior bancada, empurrou na mesma direção. Mercadante foi um dos mais aplau-
didos pelos empresários, perdendo apenas para Delfim Netto. Sem comentá-
rios. O acordo da Volks foi a expressão sindical desta mesma linha.

Perspectiva para 1999
Os atos empresariais, os arranjos partidários, as capitulações de cú-

pulas sindicais, não irão deter a crise econômica e as modificações que irão
se operar na situação política. Como dizia o velho Marx, nestas horas tudo
que é sólido desmancha no ar. No desdobramento da recessão brasileira de
1981-1983, a CUT foi construída, a primeira greve geral pós-ditadura foi
realizada e as mobilizações das diretas já eclodiram no ano seguinte. Na
recessão do período 1990-1992, um pouco depois da maioria das correntes
de esquerda anunciar a fortaleza do governo, foram detonadas mobilizações
de massas para derrubar Collor. E agora, qual será o desdobramento da
recessão em curso? E não estamos falando de qualquer recessão. Para 1999 a
perspectiva é de uma queda que pode atingir até 3% do PIB. Isso que em
1998 a inadimplência teve um acréscimo de 22,4% sobre as taxas de 1997,
um pouquinho mais do que o acréscimo das falências. A evolução do desem-
prego foi ainda mais gráfica. Em 1998 fechou em mais de 8%. Era de 3% em
1989, 5,2% em 1991 e a previsão com o ajuste fiscal é de 10,5%. Isso pelos
índices do IBGE. Para se chegar aos dados da vida real tem que se acrescen-
tar pelo menos 50%. Esta é a receita do FMI.

A “ajuda” financeira do Fundo, ademais, apenas adia a eclosão de uma
crise aguda do plano econômico. Esta pelo menos é nossa hipótese de trabalho.
O certo é que o ataque contra os trabalhadores será brutal e que Estados e
municípios serão estrangulados ainda mais. O mais provável, portanto, é um
incremento não apenas da crise social, mas a conseqüente intensificação das
lutas, dos conflitos sociais, das explosões populares e de crises estaduais como
a vivida em 1997 em Alagoas, com a greve geral da PM e a queda do governa-
dor, e no final de 1998, no Espírito Santo, com a greve geral do funcionalismo.

Diante deste cenário, é claro que o PT fará oposição. Mas a direção
majoritária do partido tentará desenhar uma oposição institucional, pronta in-
clusive para colaborar abertamente com o governo se a situação assim o exigir.
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A base desta política é decorrente precisamente da estratégia da direção majo-
ritária, uma estratégia alicerçada na tentativa de dividir as classes dominantes
e construir uma aliança com um dos seus setores. Se bem que para mobilizar-
se a classe trabalhadora aproveitou as brechas deixadas pela divisão da bur-
guesia, tanto em 1984 quanto em 1992, o resultado da estratégia aliancista não
respondeu aos interesses da classe trabalhadora. Por isso, depois da queda da
ditadura, tivemos que amargar a “Nova República”; e depois da queda de Collor
tivemos que amargar o governo de Itamar — cuja posse foi apoiada pela dire-
ção majoritária do partido — com seu ministro da fazenda FHC. A aliança com
Itamar, aliás, não foi abandonada, tanto que o PT mineiro resolveu se incorpo-
rar em seu governo estadual. Trocando em miúdos, nas duas principais oportu-
nidades políticas surgidas para fortalecer a construção de uma alternativa de
poder dos próprios trabalhadores, a direção majoritária do partido optou em ser
a ala crítica de um setor da burguesia.

Nem nova, nem nacional
A estratégia de alianças com a burguesia não é uma produção nacional

nem recente. Tem, aliás, uma longa história no movimento operário. Seu pri-
meiro representante foi Bernstein, no final do século passado. Sua linha de
colaboração de classes se sustentou também na concepção de que a estrutura
parlamentar estava acima das classes sociais, decorrendo daí a estratégia de
conquistar o poder respeitando estes marcos. Este dirigente, contra qual
polemizou Rosa Luxemburgo, sustentava que a tarefa do movimento operário
consistia em lutar por reformas, sem questionar o Estado burguês e a proprie-
dade privada. O caráter de colaboração de classes da política de Bernstein,
entretanto, se deu numa época de ascenso do capitalismo, quando a classe tra-
balhadora conquistava importantes reformas que efetivamente não questiona-
vam o poder burguês. Muito longe, portanto, das características parasitárias
cada vez mais violentas do sistema capitalista-imperialista de nossos dias.

Mas a época de crise do capitalismo não vem de hoje. A eclosão da
primeira guerra mundial liquidou as ilusões revisionistas. Mesmo assim,
outros setores do movimento operário seguiram a linha inaugurada por
Bernstein. Os mencheviques primeiro, seguidos pelo stalinismo. No caso
da experiência russa, os mencheviques foram os insistentes defensores de
uma aliança com a burguesia liberal. O objetivo era unir forças para com-
bater o czarismo. A história é conhecida. Sua estratégia culminou no ad-
vento do governo provisório, contra o qual, meses depois, se levantaram as
massas russas dirigidas pelos bolcheviques.
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Anos mais tarde, o stalinismo retomou o caminho dos mencheviques,
elevando a colaboração de classes a um estatuto de teoria geral, aplicada
permanentemente por todos os partidos operários que o seguiam. Em 1935,
durante o 7º Congresso da Terceira Internacional — já totalmente dominada
pelo stalinismo — com o nome de Frente Popular, se oficializou a estratégia
de aliança com os chamados setores progressistas da burguesia, “amigos da
paz e da democracia ocidental”. Como se vê, onde os mencheviques diziam
unir-se com a burguesia liberal contra o czarismo, os stalinistas diziam unir-
se com a burguesia democrática contra o fascismo.

A direção majoritária do PT também aposta em aliar-se com setores
da burguesia. Os também chamados setores progressistas, entre os quais são
incluídos Brizola, Arraes, Requião, Itamar Franco e até Mário Covas. Como
Bernstein, a direção majoritária também substituiu a luta pelo poder dos tra-
balhadores pela estratégia eleitoral. Não se trata, portanto, de nenhuma polí-
tica nova, adequada aos novos tempos. Como os mencheviques e stalinistas,
a maioria da direção do PT defende unir-se com setores da burguesia para
combater não o czarismo ou o fascismo, mas o neoliberalismo e a barbárie. A
mesma lógica que supostamente defenderam Jospin e Tony Blair na Europa,
o mesmo Blair que enviou suas tropas contra o Iraque, demonstrando mais
uma vez que não passa de um fantoche do imperialismo norte-americano
chefiado por Clinton.

Também contra o neoliberalismo se declara a Frente Grande na Ar-
gentina, um agrupamento de dirigentes políticos e sindicais que rompeu com
o peronismo. Isso não os impediu, entretanto, de aliar-se com a UCR de
Alfonsin, um tradicional partido da burguesia argentina que quando gover-
nou promoveu a hiperinflação e abriu o caminho para o indulto dos genocidas
do processo — os militares que comandaram a ditadura de 1976-1982. As-
sim, nas eleições presidenciais de 1999, setores sindicais que se reivindicam
antineoliberais apoiarão a candidatura de De La Rua, atual prefeito de Buenos
Aires e conhecido dirigente da UCR.

Este panorama geral nos impõe algumas conclusões. A primeira de-
las é que a estratégia de aliança com setores da burguesia afasta os traba-
lhadores da luta pelo seu próprio poder. É uma estratégia de manter o capi-
talismo, ou no máximo regulá-lo, como propôs o encontro de Marbella no
Chile, para o qual concorreram companheiros como Lula, José Dirceu e
Tarso Genro. Ao invés de se combater o neoliberalismo, que não passa de
uma expressão dos planos capitalistas na atual conjuntura mundial, permi-
te-se uma sobrevida ao mesmo. Esta conclusão é reforçada ainda mais pelo
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fato de que muitos dos que se afirmam contrários aos planos neoliberais
são promotores destes planos quando chegam no governo. É disso, ade-
mais, que se aproveitam os monopólios capitalistas e seus ideólogos para
confundir os trabalhadores, desarmar a resistência e aprofundar seus pla-
nos de ajuste contra os interesses do povo.

Resistir contra a colaboração de classes
A própria burguesia brasileira, consciente da estratégia aliancista da

direção majoritária do PT, busca utilizar este setor como sua ala esquerda, sua
ala mais crítica e mais próxima das camadas populares, para evitar que as
massas optem pelo confronto e pavimentem o caminho da revolução social.

Mas esta política de colaboração de classes não logra se impor sem
provocar resistências e crises. Há duas décadas a classe operária iniciou a
construção do PT, que constituiu-se em uma das maiores conquistas políticas
dos trabalhadores latino-americanos, expressão da consciência da vanguarda
e de amplos setores de massas, da necessidade de independência de classe
frente à burguesia. Esta memória segue viva na consciência de milhares. Além
disso, milhões continuam depositando no PT suas esperanças.

Na base social petista existe disposição de luta, decisão em fazer opo-
sição ao governo FHC e aos planos do FMI. Mais do que isso: o avanço da
crise econômica vai empurrar as massas para a luta para poder comer. Esta
base irá exigir uma oposição de verdade, de rua, não uma oposição gerente
do capitalismo, não uma ala esquerda da classe dominante. E a parcela mais
avançada da classe trabalhadora olhará com atenção o caminho proposto
pelo PT. Olhará antes de mais nada para as principais lideranças, não para os
líderes da esquerda petista. O desafio dos socialistas do PT, de sua ala es-
querda, é de construir suas próprias lideranças, se inserir nos movimentos
sociais, fortalecer e desenvolver suas posições para enfrentar publicamente a
política de colaboração de classes, erguer a cabeça e oferecer um novo rumo.
Debater este rumo é a outra cara deste desafio.

...E a esquerda petista...
Desde 1997, o MST tem sido uma base sólida para o desenvolvi-

mento de uma esquerda social no país, alimentando a própria ala esquer-
da do PT. Trata-se sem dúvida de uma nova direção do movimento cam-
ponês organizado, tendo uma enorme influência junto à vanguarda, espe-
cialmente nos setores mais combativos. Suas ações vão diretamente con-
tra o regime democrático burguês, contestando na prática o direito de
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propriedade burguesa. Adquiriu reconhecimento internacional e deve se-
guir sendo um pólo de atração para os que buscam uma oposição de rua
ao governo federal de plantão.

O que não está resolvido, contudo, é como seguirá incidindo o MST
no interior do próprio PT. Neste sentido, as formulações expressas no livro
Opção brasileira nos parecem preocupantes. Sem pretender analisá-lo neste
limitado espaço, e reconhecendo a combatividade dos companheiros envolvi-
dos nesta empresa, cremos que tal articulação não logra escapar da estratégia
do núcleo dirigente do PT, a saber: a busca de unidade dos movimentos dos
trabalhadores com setores da classe dominante.

No caso da Opção brasileira o aliado poderia vir a ser setores impor-
tantes da cúpula das Forças Armadas. Além disso, a saída estruturada pelo
projeto não ultrapassa a fronteira nacional, uma perspectiva que nos parece
limitada e incorreta dado o caráter mundial da economia e da política. De
qualquer forma, os companheiros lançaram o debate e as correntes que rei-
vindicam a esquerda socialista devem encará-lo. De antemão alertamos que
a prisão da colaboração de classes não foi rompida.

Quando voltamos os olhos para nosso Estado, o Rio Grande do Sul,
outra expressão importante, de peso da esquerda brasileira em geral e da
petista em particular, nos deparamos diante do mesmo problema: a colabora-
ção de classes. A vitória de Olívio foi, sem dúvida, a principal vitória eleito-
ral do PT. Vivemos a maior festa popular da história do Estado. Uma festa
merecida, a comemoração de um fato histórico inédito, da chegada ao máxi-
mo posto executivo do Rio Grande de um bancário, de uma liderança forjada
nas lutas sindicais e populares.

Mas é também no Rio Grande do Sul que as contradições da esquerda
petista aparecem de forma mais contundente, materializadas na participação
do PDT no governo. Não era necessário, poderia ter sido diferente, mas as
correntes da esquerda petista, Democracia Socialista, Articulação de Esquerda
e Força Socialista — majoritárias, nesta ordem, na direção estadual do PT —
optaram por incorporar o partido de Brizola. Este partido tem seu caráter
burguês bastante identificado pelos postos executivos que exerceu — parti-
cularmente no Rio de Janeiro e no próprio Rio Grande do Sul e mesmo parti-
cipando do governo Olívio não conteve-se em apoiar, com pequenas altera-
ções, as propostas de incentivos fiscais para grandes empresas que o gover-
nador Antônio Britto apresentou no apagar das luzes de seu mandato.

Assim, o governo gaúcho, ao invés de ser a grande referência de in-
versão da lógica de centro-esquerda defendida ardorosamente pelo núcleo
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dirigente do partido — e com a qual as correntes majoritárias da esquerda
dizem discordar — tem se transformado na centro-esquerda possível na atual
conjuntura. Ou de esquerda-centro, se preferirem. Ironias à parte, este pode
ser, infelizmente, o primeiro passo para a diluição da esquerda petista no
projeto da maioria da direção nacional. O fato de Olívio ter defendido a legi-
timidade de Lula para fazer a reunião sombreada com FHC é apenas um
pequeno sintoma do que dizemos.

Não se pode, entretanto, fechar questão sobre este tema. A realidade
ainda não deu sua última palavra. O ataque escandaloso do governo federal aos
Estados e municípios irá provocar reações. E o decisivo para o governo gaúcho
será encarar precisamente este desafio: enfrentar o governo federal e seu plano
econômico. Este é o ponto determinante. Cabe ao movimento organizado em-
purrar nesta direção, apontando com clareza a necessidade do governo petista
ser o carro chefe de uma oposição nacional e de massas a FHC. Tensionando
desta forma se fortalece a possibilidade de uma ruptura do PT com o PDT no
governo do Estado, ou seja uma ruptura do PT com o partido que hoje é a
correia de transmissão dos interesses burgueses no interior do governo.

Construir um pólo classista e socialista
Para não concluir, já que este debate está apenas começando, reafirma-

mos que nenhum processo político no interior da esquerda brasileira em geral e
petista em particular se desenvolverá de modo linear e sem contradições. Os
próximos dois anos serão decisivos. A posição dos petistas do Rio de Janeiro já
é uma expressão clara deste movimento vivo. Trata-se, antes de mais nada, de
um contraponto prático, um obstáculo à política de coligação permanente com
o PDT, na medida em que rejeitaram a aliança com o PDT na cabeça de chapa
(o que foi imposto pela direção nacional através de uma brutal intervenção) e
recusam-se também a participar do governo Garotinho. Assim, os companhei-
ros do Rio, embora por linhas diferentes, tem sido parte fundamental de um
combate que nós também temos travado de forma permanente.

Para seguir nesta direção, é urgente construir um pólo classista e soci-
alista, uma esquerda da esquerda. Para percorrer este caminho, não se pode
medir esforços na busca para unir a esquerda conseqüente, rejeitando o sec-
tarismo e a autoproclamação dos que se julgam os únicos revolucionários.

A construção desta unidade passa pela busca de pontos básicos co-
muns. Cremos que o marxismo, contra a teoria da colaboração de classes,
levantou sua concepção clássica, da sociedade dividida em classes e da ne-
cessidade de desenvolver a luta entre as mesmas até a conquista do poder
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pelos trabalhadores. Isso não significa ignorar a existência de atritos e lutas
entre os distintos setores da burguesia, nem muito menos deixar de aprovei-
tar estes choques e brechas com uma política concreta, mas esta política não
pode ser aliar-se com um setor burguês para disputar o poder, nem chamar as
massas a confiar nele. Somos defensores desta herança, desta bandeira. Cre-
mos que uma esquerda conseqüente deve ser construída ao redor dela.

Partimos, portanto, da necessidade de independência de classe dos tra-
balhadores frente à burguesia e seus governos. Assim afirmamos, com clare-
za, que os problemas de nossa classe, por mínimos que sejam, só serão plena-
mente resolvidos com a conquista de um governo dos trabalhadores mesmos.

Não pretendemos aqui sequer esboçar quais seriam, no nosso modo
de ver, todas as bases de um programa mínimo revolucionário, mas ponderar,
finalmente, que o apoio e a participação nas lutas pelas reivindicações mais
sentidas de nossa classe é uma tarefa chave de uma esquerda conseqüente,
ainda mais que será precisamente nestas lutas que irá se forjando a matéria-
prima para a construção de uma nova direção política e sindical para a classe
trabalhadora brasileira.


