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RESUMO 
No bojo da mundialização do capital, as principais correntes da esquerda brasileira optaram por reformas 
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Resumo:  

No bojo da mundialização do capital, as principais correntes da esquerda brasileira 
optaram por reformas não estruturais, propondo-se à domesticação ou democratização 
do capitalismo. Discutimos como os governos petistas inserem-se nesse contexto, as 
limitações de seus projetos e como seu desfecho dramático – o impeachment de Dilma 
Roussef – foi a (ir)resolução aventureira decorrente da irresponsabilidade e 
perplexidade das classes dominantes diante dos efeitos da crise em curso.  
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Brasil: inserção subordinada e autocracia 
  

Como é sabido, a implantação e a progressão do capitalismo industrial no Brasil 

foram hipertardias, lentas e intermitentes, mantendo uma estrutura agrária formada por 

grandes propriedades que produziam para o mercado externo e com base na 

superexploração dos trabalhadores, ou seja, no pagamento da força de trabalho abaixo 

de seu valor histórico, do que decorria um nível dramaticamente baixo das condições de 

vida da população brasileira. A burguesia nacional nunca chegara a constituir uma 

classe organicamente constituída, pois, na prática, formaram-se burguesias regionais 

ligadas a interesses econômicos localizados e baseados em produtos que se revezavam 

em ciclos econômicos tão dominantes quanto fugazes.  

Com isto, quando da constituição do capitalismo industrial, a burguesia 

brasileira se manteve subsumida às burguesias dos países do centro capitalista e abdicou 

da efetivação de uma revolução democrático-burguesa que lhe proporcionasse forjar 

uma identidade e uma organicidade nacionais. Assim, não pôde encabeçar um projeto 

nacional que integrasse as categorias sociais subalternas e nem efetivar uma democracia 

liberal, concentrando-se na realização de seus interesses econômicos mesquinhos. Com 

isto, as grandes tarefas burguesas acabaram sendo efetivadas pelo Estado e/ou por uma 
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grande conciliação entre os interesses das diversas frações da classe dominante. 

Submetendo-se mansamente ao capital estrangeiro e acertando-se com os outros estratos 

sociais dominantes, a burguesia nacional recorreu à força para garantir seu poder, 

instituindo formas de dominação autocráticas institucionalizadas ou abertamente 

bonapartistas, nunca democráticas. Nesse contexto, as massas trabalhadoras brasileiras 

não tiveram oportunidade de participar do processo de constituição de uma nova ordem, 

no qual poderiam interferir minimamente e tentar fazer valer algumas de suas 

reivindicações.  

Consubstanciando-se um tipo de capitalismo no qual o progresso social estava 

dissociado da evolução nacional, em que toda modernização repôs o quadro de 

subordinação ao exterior e a incontemporaneidade da nossa sociabilidade – “aqui, tudo 

parece que é ainda construção e já é ruína” –, o Brasil viveu um inacabamento de 

classes. A limitada burguesia brasileira não realizou tarefas que em outras épocas e 

outros lugares estiveram nas mãos da burguesia revolucionária (como o radicalismo 

burguês, a democracia liberal com direitos universais e certas medidas socioeconômicas 

social-democratas). Dessa forma, a pseudoesquerda brasileira se embatia com uma 

classe que estancou sem que tenha integralizado seu projeto – e sem que pudesse 

integralizá-lo – e acabou abraçando as antigas bandeiras da burguesia clássica, tomando 

para si a tarefa de “completar” o capitalismo nacional, via aliança de classes em uma 

revolução democrático-burguesa (CHASIN, 2000).  

Esta postura da assim chamada esquerda tradicional (Partido Comunista, muito 

especialmente) foi questionada pela intitulada nova esquerda,  surgida em fins dos anos 

1970 como desaguadouro dos melhores produtos do movimento operário pós-64, só que 

orientados por uma produção teórica bastante problemática: as teorias do populismo, da 

dependência, do autoritarismo e da marginalidade, elaboradas no bojo da sociologia 

paulista. Sob os influxos desta, a nova esquerda adotou um marxismo adstringido, 

desprovido de perspectiva revolucionária, tomado como método científico e mesclado 

com elementos liberais e weberianos. Ademais, não fez a crítica correta aos equívocos 

do Partido Comunista: identificando a política conciliadora e caudatária a qualquer 

aliança, rejeitou preliminarmente toda política de frente, aprofundando-se numa 

intransigência verbal subjetivista e voluntarista; e opôs-se à rigidez do stalinismo com 

uma maniqueísta oposição democratismo x autoritarismo, daí resultando seu 

participacionismo, um liberal-radicalismo com obsessão pelas formas de organização e 



pelos procedimentos, viés pelo qual era entendia a própria propositura de democracia 

participativa.  

Esta nova esquerda, encarnada no Partido dos Trabalhadores (PT), não se 

assumiu enquanto vertente popular da social-democracia, apresentando-se como 

esquerda sem respaldo teórico ou prático, partindo de sua proximidade com o 

movimento sindical (entendido como movimento operário, cf. CHASIN, 2000). Mas 

muito rapidamente o PT se afastou deste movimento, optando pela luta meramente 

eleitoral e desviando para ela o próprio movimento. Neste processo, passou a ver 

“socialismo” como um tipo de capitalismo mais justo e humano, moralista e 

distributivista; no caso brasileiro, alcançável por um desenvolvimento capitalista 

autônomo e por um estatismo demiúrgico.  

Bastou ganhar algumas eleições municipais para o PT perceber que o 

voluntarismo é impotente para a solução de problemas reais e que o sectarismo não é 

praticável em países como o Brasil, fragmentário, onde não foi possível criar partidos 

fortes, estáveis, estruturados nacionalmente de forma orgânica, sendo necessário fazer 

alianças para governar.  Com isto, abandonou sua teimosia volitista e aprendeu a 

negociar, mas nos piores moldes, passando-se para o extremo oposto e tendendo a uma 

política frentista que estava longe de ser matrizada pela perspectiva do trabalho, tendo 

em verdade perfil liberal. Esta transformação foi possível porque não tinha autonomia 

organizacional, um programa claro e independência ideológica. Depois, piorou ainda 

mais: começou a ver nos arranjos de composição a possibilidade de alcançar ou manter 

posições políticas rentáveis e prestigiosas.  

A mundialização do capital – o desenvolvimento das forças produtivas em níveis 

inéditos (inclusive em suas contradições) e sob novos parâmetros internacionalizados do 

sistema de produção e circulação, construturados no mercado mundial – forçou o Brasil 

a uma reestruturação interna. A industrialização brasileira se consolidou, a estrutura 

produtiva se complexificou e diversificou em relação ao período anterior, mas sem que 

fossem superadas as principais mazelas da sociabilidade nacional. Diante da nova etapa 

do desenvolvimento contraditório da sociabilidade, o PT e outros agrupamentos à 

esquerda mais uma vez cometeram equívocos: confundiram a situação objetiva com 

suas representações ideológicas. Daí tomarem a globalização como mero problema 

ideológico e/ou político, como irmã siamesa da especulação financeira, adotando um 

nacionalismo de caráter conservador.   



No âmbito dessa inserção – subordinada – no capitalismo global, diversas 

reformas foram alardeadas como necessárias para a adaptação do país ao novo estatuto 

internacional, especificamente as do Estado, da previdência social, universitária, fim do 

monopólio estatal em setores estratégicos (como petróleo), a igualdade de tratamento 

entre empresas nacionais e estrangeiras e assim chamada flexibilização dos direitos 

trabalhistas. Nos governos FHC (1995-2002) foram realizadas as reformas 

constitucionais da ordem econômica, mas outras, como a da previdência, não foram 

aprovadas.  

A fim de se viabilizar em termos políticos, pensando especialmente na ascensão 

à Presidência da República após três tentativas frustradas, Luís Inácio da Silva e o PT se 

esforçaram para sinalizar positivamente para o mercado nas eleições de 2002. O recado 

foi entendido e bem recebido: finalmente, o partido vencia uma eleição em nível 

nacional.  

 

Contradições dos governos lulistas  
 

O primeiro governo de Luís Inácio da Silva se beneficiou de uma situação 

econômica internacional favorável, durante o qual o crescimento do PIB foi de 3,3% ao 

ano. Com a demanda mundial por commodities em alta, as exportações brasileiras quase 

duplicaram (de US$ 73 bilhões para US$ 137,5 bilhões) e os saldos comerciais 

contribuíram para a formação de expressivas reservas internacionais. O faturamento real 

das empresas brasileiras cresceu 41% de 2000 para 2007, e o setor financeiro foi ainda 

mais lucrativo, batendo constantes recordes (COGGIOLA, 2016).  

No governo, o PT não só não mudou os parâmetros macroeconômicos anteriores 

como, de início, até os aprofundou: as taxas de juros aumentaram ainda mais, o arrocho 

monetário cortou 10% dos meios de pagamento da economia; a lei de falências foi 

reformada, a reforma previdenciária foi estendida ao funcionalismo público, a abertura 

financeira foi aprofundada (PAULANI in JINKINS et al., 2006, p. 71). Dois dos mais 

importantes instrumentos legais que regulavam as relações do Estado com a iniciativa 

privada – as leis das licitações e das concessões – foram modificadas para abrir caminho 

às parcerias público-privadas. Várias outras formas de financiar indiretamente as 

empresas nacionais e multinacionais com recursos públicos foram implantadas e foram 

feitos acordos de leniência com os devedores da Previdência, cuja reforma ganhou 



status de prioridade2. Por fim, não contente com as imposições dos organismos 

internacionais de financiamento, o próprio governo resolveu fazer cortes suplementares 

de R$ 14 bilhões no orçamento de 2003 e elevar para 4,25% a meta do superávit 

primário. 

Por outro lado, somando-se os efeitos da economia em expansão e do aumento 

da carga tributária, foi possível ao governo fortalecer e ampliar as políticas sociais já 

existentes, ao tempo em que se fornecia alta remuneração à especulação financeira. 

Assim, neste primeiro governo os projetos sociais cresceram e a pobreza absoluta caiu 

de 35,6%, em 2003, para 26,9% em 2006. As políticas sociais, porém, tinham outros 

aspectos. Como muitas são descentralizadas, acabam sofrendo a influência de condições 

específicas dos locais que realizam os cadastros dos beneficiários. Não havia uma 

previsão clara de “porta de saída” para além do mito do empreendedorismo individual, 

perpetuando-se a situação de dependência. Mais importante: os programas não se 

mostraram capazes de modificar as condições estruturais do sistema capitalista e 

dependiam totalmente de uma economia pujante conjuntural. Por fim, os investimentos 

voltados a garantir os direitos universais constitucionais, como em saneamento, 

assentamentos rurais, manutenção das estradas, saúde, educação, transportes e cultura, 

diminuíram de 47,20% em 1995 para 26,49% em 2005, incluindo os subsídios ao setor 

privado (COGGIOLA, 2016)3. 

O presidente Luís Inácio da Silva alardeou o pagamento antecipado da dívida 

externa junto ao FMI, mas não contou que ela fora substituída pela dívida interna. Com 

uma taxa básica de juros bastante elevada, a qual remunerava os títulos públicos, os 

investidores captavam recursos no exterior, a taxas mais baixas, e os reaplicavam a 

taxas bem mais elevadas na dívida pública interna do país. Com isto, a dívida contraída 

pelo governo com a emissão de títulos públicos aumentou 75%, de R$ 470 bilhões no 

                                                            
2 A reforma da previdência “do governo Lula manteve o imposto de 11% para as 
aposentadorias e pensões, a quebra da integralidade e da paridade entre ativos e 
aposentados, o teto das aposentadorias de R$ 2.400, o aumento da idade mínima de 
aposentadoria (55 anos de idade e 30 de contribuição – não de serviço – para as mulheres; 60 
e 35, respectivamente, para os homens; além de 20 anos no serviço público e 10 anos no 
cargo exercido, para ambos). As pensões de menores e viúvas sofreram reduções. A lei 
estabeleceu os fundos ‘complementares’ (privados) para as aposentadorias superiores a esses 
tetos” (COGGIOLA, 2016). 
3 Segundo Coggiola, “os gastos com saúde e educação caíram de 1,79% para 1,59% do PIB, e 
de 0,95% para 0,77% do PIB, respectivamente (de 1995 até 2005). Uma diferença de 0,4% do 
PIB, enquanto os ‘gastos sociais’ foram incrementados, em prazo semelhante, em 0,7% do 
PIB. A diferença de 0,3% foi coberta pela taxação (direta e indireta) dos salários”. Já os 
recursos para “previdência e assistência social, que correspondiam a 34,05% do orçamento em 
1995, caíram para 31,06% em 2005” (COGGIOLA, 2016). 



início do primeiro mandato para R$ 1,094 trilhão no final de 2006. Os gastos com 

pagamentos de juros continuaram em patamares altíssimos4, apesar das propaladas 

disputas internas ao governo acerca de cortes nos juros, e o desemprego real não sofreu 

alterações importantes5.  

Nos oito anos de governo de Lula o salário mínimo passou por uma política de 

contínua valorização, recebendo aumentos reais, o que resultou num reajuste de 58,4% 

(embora a promessa fosse dobrá-lo ainda no primeiro governo). Contudo, a média 

salarial dos trabalhadores brasileiros não sofreu variações significativas, de forma que a 

participação dos salários na renda nacional manteve-se inalterada6. Ademais, os 

trabalhadores continuaram pagando mais impostos, pois a estrutura tributária regressiva 

herdada do governo Fernando Henrique Cardoso (1995-2003) não sofreu alterações 

substanciais e os rendimentos dos mais ricos continuaram intocados.  

Observando essas políticas contraditórias, embora em certa medida 

complementares – a econômica e a social –, fica evidente que o PT acreditou que 

poderia “contornar a luta de classes” e efetivar algumas reformas por meio de um 

instituto largamente utilizado na história brasileira, a conciliação, pelo qual a burguesia 

seguiria com seus lucros garantidos enquanto migalhas eram concedidas aos pobres. 

Julgava o partido que, diante de “um reformismo de baixa intensidade gradualista” a 

primeira não teria motivos para intervir no processo político, enquanto as massas 

populares e trabalhadoras se concentrariam na disputa eleitoral que poderia lhes garantir 

uma maior justiça social (IASI, 2016a). Como parte dessa estratégia, os movimentos 

sociais e sindicais sofreram forte cooptação e/ou desmobilização7: os sindicatos foram 

                                                            
4 Os serviços da dívida pública consumiam 42% do orçamento federal, equivalentes a R$ 257 
bilhões anuais (eram 16% em 1995, ou R$ 26 bilhões), muito embora a dívida pública tenha 
caído de 57,2% do PIB, em 2003, para 49,5%, em 2007. Para o pagamento de juros é que foi 
encaminhada parte da carga tributária aumentada. Em 2005, o governo federal gastou 26,49% 
do orçamento com as áreas sociais, enquanto 42,45% foram para os serviços da dívida 
pública. O principal programa, o Bolsa Família, “custara ao governo, em 2005, R$ 5,5 bilhões 
(aproximadamente US$ 2,3 bilhões), que pagaram benefícios a 8,7 milhões de famílias, ou 
seja, aproximadamente 35 milhões de pessoas. Mas, em 2006, o setor financeiro recebeu R$ 
272 bilhões em conceito de pagamento dos juros das dívidas, quase 50 vezes o que se gastou 
com o PBF.” (COGGIOLA, 2016) 
5  “Dos dez milhões de novos empregos registrados prometidos, no entanto, foram criados só 
4,8 milhões, mantendo entre 8% e 9% a taxa de desemprego. Boa parte desses ‘novos 
empregos’, por outro lado, foram a formalização (regularização com carteira assinada) de 
empregos já existentes.” (COGGIOLA, 2016) 
6 “A política geral não provocou uma inflexão na tendência histórica de aumento da taxa de 
exploração do trabalho, considerando tanto o salário direto quanto o indireto (saúde, 
previdência e educação): a remuneração do trabalho tinha um peso na renda nacional, em 
2008, de 39,1%; em inícios da década de 1980, ela superava 50%.” (COGGIOLA, 2016) 
7 Enquanto Rui Braga afirma um que tais movimentos deram seu consentimento ativo e 
passivo, ao governo, Singer afirma que se trata da entrada em cena de outra orientação 



enfraquecidos, os pobres eram vistos como “beneficiários passivos do governo petista, 

que nunca se dispôs a educá-los ou a organizá-los, quanto muito mobilizá-los em torno 

de uma força coletiva”, os movimentos sociais foram mantidos a distância, os 

intelectuais foram marginalizados (ANDERSON, 2016).  

Enquanto com FHC a coalizão pela governabilidade variava entre o social-

liberalismo e o conservadorismo, mas tinha como base uma aliança ideologicamente 

coesa, Luís Inácio, mesmo moderando fortemente seu discurso, nunca conseguiu 

maioria no parlamento. Num primeiro momento, diante da necessidade de negociar com 

o Congresso, em vez do tradicional loteamento do governo, optou pelo balcão de 

negócios no atacado que trocava o apoio de uma grande gama de partidos pequenos por 

suborno. Os estratagemas e até os intermediários foram copiados descaradamente das 

negociatas tucanas pelo apoio parlamentar à emenda da reeleição presidencial, o que fez 

o PT acreditar que se tratava de um esquema blindado.  Enganava-se: nunca fora, de 

fato, aceito no banquete dos poderosos, apenas tolerado. Revelado o esquema do 

Mensalão, o escândalo custou o apoio de boa parte da classe média ao governo. Mesmo 

assim, por conta dos efeitos da estabilização econômica, especialmente dos preços, na 

vida das classes trabalhadoras, somados a outros fatores (como os próprios projetos 

sociais), Luís Inácio foi reeleito. 

Com a mundialização, nos governos do PT a modificação na estrutura produtiva 

do país foi surpreendente em vários sentidos. Inobstante o crescimento econômico, o 

peso da indústria no PIB decresceu de 33% em 1985 para 16% em 2008 e 14,6% em 

2016, a menor participação do setor no PIB nacional desde 1956 (COGGIOLA, 2016)8. 

Ao término do segundo mandato de Lula a exportação de bens primários havia subido 

de 28% para 41% do total de exportações brasileiras, enquanto a fatia dos bens 

manufaturados caiu de 55% para 44% (ANDERSON, 2016). Entre 2005 e 2011, a 

                                                                                                                                                                              
ideológica, o lullismo, que misturaria elementos de direita e esquerda (SINGER, 1999). De toda 
forma, registre-se que, no primeiro ministério de Luís Inácio havia 11 ministros advindos da 
CUT e mais 66 sindicalistas estavam lotados no primeiro escalão do governo. Alguns 
assumiram cadeiras em conselhos gestores de empresas estatais e fundos de pensão: “Assim, 
o sindicalismo lulista transformou-se não apenas em um ativo administrador do Estado 
burguês, mas em um ator-chave da arbitragem do próprio investimento capitalista no país.” 
(BRAGA in JINKINS et al., 2016, p. 58). A desmobilização pode ser exemplificada com o fato 
de que, apesar de a reforma agrária não sofrer um impulso, “O número de famílias que 
invadiram terras de latifúndio improdutivo no Brasil caiu de 65.552, em 2003, para 44.364, em 
2006; uma queda de 32,3%. Nesse mesmo período, a quantidade de famílias acampadas 
despencou de 59.082 para 10.259 – uma diminuição de 82,6%” (COGGIOLA, 2016). 
8 Há divergências nos números: segundo Ouriques, “a participação da indústria de 
transformação no PIB era em 2004 de quase 18% e declinou em 2015 para 9%” (OURIQUES, 
2016).  



participação de produtos manufaturados nas exportações foi de 55% para 36%, a fatia 

do país no mercado mundial de manufaturados desceu de 0,95% (1984) para 0,68% 

(2010) e o superávit comercial no setor de produtos industriais, que era de US$ 24 

bilhões em 2004, inverteu a tendência e se transformou num déficit de US$ 36 bilhões 

(COGGIOLA, 2016).  

Por outro lado, a economia brasileira sofrera forte internacionalização: cerca de 

60% das empresas brasileiras estão nas mãos de estrangeiros e muitas outras fazem 

parte, direta ou indiretamente, de holdins financeiros globais, o que demonstra a 

inadequação em falar, atualmente, de uma burguesia nacional. A crise econômica 

mundial eclodida em 2008 afetou fortemente os países mais desenvolvidos da América 

Latina, principalmente pela redução de suas exportações e pelas restrições de crédito. O 

Brasil não poderia e não ficou alheio, mas foi afetado em outro ritmo. No final do 

governo Lula, a economia brasileira ainda cresceu 7,5%, mas já tinha havido queda na 

arrecadação e rebatimentos na balança comercial, uma vez que os preços dos produtos 

primários despencaram, bem como diminuição do crédito imobiliário, pânico bancário e 

operações do governo para salvar bancos privados. A conjunção conjuntural que 

possibilitara o sucesso parcial das propostas lulopetistas estava se esgarçando. 

 

 

 

O declínio do lulopetismo 
 

Apesar dos sinais de crise, Luís Inácio da Silva, que impusera Dilma Rousseff 

como candidata, conseguiu fazer seu sucessor. A presidenta, eleita em 2010, tomou 

medidas para controlar o superaquecimento da economia, no que alcançou êxito. Mas, 

diante do agravamento da situação internacional, passou a incentivar investimentos por 

meio da política monetária, da renúncia fiscal e dos subsídios diretos: “Na esperança de 

que isso trouxesse o setor industrial9 para o seu lado, o governo confrontou os bancos ao 

forçá-los a aceitarem a recuar o patamar sem precedentes de 2% dos juros no final de 

2012.” (ANDERSON, 2016) Complementarmente, “as dívidas trabalhistas foram 

                                                            
9 A tentativa de aliança de Dilma com a fração industrial da burguesia para enfrentamento do 
setor financeiro fracassou (SINGER in JINKINS et al., 2016, p. 155). A explicação pode estar 
no “raquitismo industrial”: “Diante da lumpemburguesia brasileira, somente a fração financeira 
possui clara capacidade de colocar as condições gerais do funcionamento da economia 
mundial em seu proveito, dividindo de maneira desigual o botim” (OURIQUES, 2016).  



abatidas, os custos da energia elétrica foram reduzidos, a moeda desvalorizou-se e foi 

imposto um limitado controle sobre o movimento do capital” (ANDERSON, 2016). A 

economia, porém, em vez de reagir, retrocedeu de um crescimento de 2,72% em 2011 

para apenas 1% em 2012, permanecendo estagnado por semestres seguidos.  

No final do primeiro mandato de Dilma, as matérias-primas correspondiam a 

mais de metade do valor total das exportações, mas desde 2011 os preços das principais 

mercadorias exportadas decaíram fortemente, com o consumo interno também em 

declínio (ANDERSON, 2016). Ainda assim, no início de 2012 o Brasil noticiava haver 

se alçado a sexta economia do mundo (acima da Inglaterra pela primeira vez). As 

exportações brasileiras atingiram a marca histórica de US$ 1 bilhão por dia útil, com 

superávits comerciais. A produção, porém, continuou voltada para commodities (soja, 

minério de ferro, petróleo cru) para alguns nichos do mercado estrangeiro. Essa inserção 

no mercado internacional via produtos primários “repercutiu diretamente no salário 

médio, que sofreu queda real, pois para um salário médio industrial de R$ 1.700 ele era 

de R$ 1.440 no setor de serviços, e de R$ 1.300 no setor comercial, setores estes que 

avançaram percentualmente no emprego total devido à ‘primarização’ da economia 

brasileira” (COGGIOLA, 2016). Por outro lado, porém, Dilma continuou a política de 

aumento real do salário mínimo (que acumulou 65,96% de reajuste em dez anos).  

De outra parte, os gastos sociais reduziram-se ao seu percentual mais baixo (do 

PIB e da receita líquida do Estado) em duas décadas. A reforma agrária estancou em 23 

mil assentamentos em 2012, taxa mais baixa até que o governo FHC. Apesar da pujança 

dos programas sociais, que beneficiavam 58% da população brasileira, eles não 

conseguiram resultados estruturais – basta pensar que, após oito anos de existência do 

Bolsa Família, o governo achou necessário lançar um novo programa social (“Brasil 

sem Miséria”) para incorporar 16,2 milhões de pessoas com renda mensal inferior a 

US$ 40 (o que as classifica em situação de miséria absoluta), das quais mais de 50% 

viviam no Nordeste, onde habitam 28% da população brasileira, mas que é responsável 

por apenas 14% do PIB, apesar de ter liderado o crescimento econômico durante a era 

Luís Inácio (COGGIOLA, 2016). Assim, fica evidente que, quando a situação 

internacional positiva mudou, a incorporação das massas pobres ao mercado sem 

alterações estruturais esbarrou com seus limites. O consumo anual das famílias 

brasileiras crescera, em média, 5,3% entre 2004 e 2010, chegando até 6,4% em 2010, 

mas, então, desacelerou para 3,1% entre 2011-2014, subindo, em 2014, apenas 0,9%. O 

sucesso do governo de conciliação, que “dependia de dois tipos de nutrientes: um 



superciclo de aumento nos preços das mercadorias [commodities] e um boom do 

consumo interno” (ANDERSON, 2016) baseado em valorização do salário mínimo, 

transferência de renda e aumento do crédito popular, resultou no endividamento da 

população e altos gastos com juros.  

Embora alardeada aos quatro ventos, a queda na desigualdade10 foi bastante 

nuançada, tratando-se muito mais de uma “digestão moral da pobreza” (OURIQUES, 

2016). Os dados demonstram que “os 5% mais ricos passaram de deter cerca de 40% da 

renda total do país em 2006 a abocanhar 44% em 2012. Guardadas as proporções, o 1% 

mais rico e o 0,1% superrico também ficaram com uma fatia ainda maior que a obscena 

cota que tinham em 2006” (ROSSI, 2016). Ainda:  

Os 50% mais pobres da população detêm apenas 10% da renda; se 
forem considerados os 90% mais pobres, eles são detentores de 
aproximadamente 40% da renda.  Isto significa que os 10% “mais 
ricos” da população detêm 60% dos ingressos, e se avançarmos até o 
topo, verifica-se que 0,5% da população detêm 20% da renda 
nacional. (COGGIOLA, 2016) 

Ou seja, a diminuição da desigualdade foi, na verdade, uma retração da miséria 

absoluta com base na redistribuição da renda das próprias classes trabalhadoras. 

Ao final do primeiro governo Dilma, os já evidentes problemas na economia se 

somaram a um profundo desalento da população diante de escândalos de corrupção que 

envolviam os mais diferentes partidos, o que resultou numa queda dos sufrágios na 

presidenta, que se reelegeu apenas por margem apertada (a opção “ninguém” ficou em 

segundo lugar e Aécio Neves apenas em terceiro). Mas, assim que reeleita, Dilma 

driblou o programa de governo que apresentara ao escrutínio dos eleitores e adotou uma 

agenda liberal, julgando que aproximaria a direita e manteria o apoio de uma esquerda 

acuada pela ameaça de um golpe. Assim, esta “súbita guinada à direita” não decorria 

“somente da suposta astúcia e descarado oportunismo político da direção petista”, 

também reais, mas era “uma imposição das condições concretas, das exigências da 

república rentista e especialmente da fração financeira da burguesia diante da mínima 

ameaça de interrupção do fluxo financeiro a seu favor em caso de inadimplência do 

Estado” (OURIQUES, 2016). 

A dívida pública do Brasil, enquanto isso, superou “o equivalente a 60% do PIB; 

pior ainda era a situação da dívida privada, situada perto de 100% do PIB. Em que 

pesem os superávits primários que totalizaram, entre 2002 e 2013 e em valores 

                                                            
10 Acerca do debate sobre as “novas classes médias”, que não cabe nos limites desta 
comunicação, ver Singer (2009) e Chauí (in JINKINGS et al., 2016). 



correntes, R$ 1,082 trilhão, a dívida interna pulou para quase três trilhões de reais 

(2,88%, ou US$ 1,2 trilhão)” (COGGIOLA, 2016). Praticamente metade do orçamento 

federal destinava-se ao pagamento da dívida pública. De 2009 a 2013, os gastos com 

juros somaram R$ 1,065 trilhão, mais da metade pagos com a criação de novas 

dívidas. À dívida pública federal recorde somou-se a dívida dos estados, destacando-se 

os quatro maiores, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. O 

endividamento privado de bancos, empresas e famílias crescia, havia forte aumento dos 

preços dos imóveis (165% entre 2008 e 2012, contra 25% de inflação), do crédito 

imobiliário, do financiamento a empreiteiras e dos aluguéis, mas também dos imóveis 

desocupados.  

O enfrentamento da crise pelos governos Dilma mirou ainda mais de perto os 

direitos universais:  infraestrutura, educação, reforma agrária e saúde foram as áreas 

mais afetadas pelos drásticos cortes no orçamento federal. Além das restrições aos 

investimentos públicos, as pensões, pagamentos por desemprego e salários do setor 

público também foram afetados e o governo dificultou a concessão de benefícios 

sociais. Foram anunciadas medidas, com fortes subsídios estatais, como a privatização 

dos aeroportos e da manutenção, conservação e exploração de rodovias, ferrovias, 

portos e aeroportos; a política de desoneração da folha de pagamentos das empresas 

teve continuidade e multibilionários pacotes de estímulos industriais também foram 

postos em prática, bem como tarifas foram reajustadas (ANDERSON, 2016; 

COGGIOLA, 2016). Inobstante, os juros subiram e os indicadores industriais de 

produção continuaram sua trajetória de queda – o PIB caiu 3,7% em 2015 –, os salários 

sofreram com a inflação e o desemprego aumentou. As receitas fiscais diminuíram com 

a recessão, piorando o déficit e aumentando a dívida pública, de um lado, e de outro a 

ausência de investimentos dos entes federativos ou privados reverberou em setores 

básicos, como água e energia, que entraram em crise. Era o preço a pagar pela opção 

prática pela inserção via consumo, individualizada, em detrimento de políticas públicas, 

de investimentos em bens sociais/coletivos, em infraestrutura urbana e prestação de 

serviços de educação e saúde (OURIQUES, 2016; ANDERSON, 2016).  

A corrupção governista generalizou-se entre o PT, aliados e adversários11. Como 

lembra Perry Anderson, “O ‘Mensalão’ eram somente uns trocos em comparação com a 

                                                            
11 Um exemplo: uma enquete de Transparência Brasil revelou que a bancada parlamentar do 
PC do B experimentou um crescimento de seu patrimônio que superou o de todas as outras, de 
1.154% do seu patrimônio declarado em quatro anos do governo Lula. Nos governos petistas 



enormidade do ‘Petrolão’, enquanto o primeiro não teve nenhum benefício privado para 

políticos do PT, o segundo, por sua vez, apagou completamente os limites entre fundos 

de campanha e enriquecimento pessoal” (ANDERSON, 2016). O esquema foi 

investigado por juízes oriundos da classe média (com seus preconceitos e preferências 

específico) treinados em Harvard e se valendo de métodos às vezes controversos, além 

de clara preferência persecutória contra o PT e aliados. Enfim, trata-se de espetáculo 

decadente em que atores de baixíssimo nível nem se esforçam para seguir um enredo 

ruim no qual não há heróis, menos ainda heróis positivos, mas apenas protagonistas 

destituídos de valor próprio.   

Os movimentos sociais que contestavam este estado de coisas, os menos 

aparelhados, sofreram dura repressão. Nas multitudinárias manifestações de rua de 

2013, “Um fato notável da nova situação política foi o divórcio da esquerda dos 

movimentos de luta, o maior desde o fim da ditadura militar” (COGGIOLA, 2016). Não 

bastasse o erro de avaliação de intelectuais ligados ao petismo que qualificaram as 

“jornadas de junho” como fascismo – termo que tem sido usado e abusado nos dias que 

correm, sem nenhum rigor teórico –, o governo escanteou todas as promessas realizadas 

naquele momento e continuou reprimindo os que protestavam contra as opções de 

investimentos pela realização da Copa do Mundo e das Olimpíadas diante do descalabro 

financeiro, pelas desocupações forçadas de residências, pelas grandes obras que 

desrespeitavam os direitos das comunidades tradicionais e o meio ambiente. Já ao final 

do seu governo, ameaçada pelos adversários, em vez de se aproximar dos movimentos 

sociais, Dilma os castigou com uma dura legislação que abria as portas para a 

classificação destes como “terroristas”. Ou seja, enquanto militantes ligados ao petismo 

denunciavam a possibilidade de um golpe da direita, o próprio governo assestava um 

golpe atrás do outro nos direitos das massas, incluindo o direito ao grito. 

“Quando a esquerda não rasga horizontes, nem infunde esperanças, a direita 

ocupa o espaço e draga as perspectivas: é então que a barbárie se transforma em 

tragédia cotidiana.” (CHASIN, 2000, p. 287) No vazio de uma esquerda que faltou ao 

encontro, “A direita aproveitou o momento e retomou a iniciativa política no terreno 

parlamentar, na imprensa e, de maneira surpreendente, nas ruas” (OURIQUES, 2016), 

já que “consegue dialogar com a consciência imediata das massas” (IASI, 2016a). Ao 

                                                                                                                                                                              
os escândalos foram muitos, especialmente com as obras da Copa e das Olimpíadas, mas 
também como desvio de recursos para ONGs e o financiamento de campanhas pelo 
empresariado, sem falar no caso Petrobrás.  



contrário do que entende a tese da “onda conservadora”, as recentes manifestações de 

direita no Brasil não são “resquícios de um tempo obscuro que se esperava superado” 

nem um fenômeno “absolutamente novo”: “O conservadorismo sempre esteve por aqui, 

forte e persistente. O fato é que não foi enfrentado como deveria” (IASI, 2016a). Não há 

que diminuir, portanto, a responsabilidade do próprio PT e de seus aliados pelo golpe 

parlamentar que destituiu a presidenta eleita. 

O acordo PMDB/PSDB que afastou a presidenta deseja aprovar leis que ela não 

poderia ou não faria com a rapidez e a profundidade necessárias. Assustada diante do 

fim do ciclo de crescimento econômico, recusando-se a pagar o ônus e já disputando 

quem se beneficiaria do próximo, a burguesia optou novamente por uma saída 

aventureira, o golpe parlamentar e medidas tradicionais em planos de estabilização 

guiados pelo mercado. O pacote do agora presidente Michel Temer propõe agilizar 

privatizações, reformar a segurança social e desvincular gastos constitucionais em saúde 

e educação. Autocracia e medidas contrárias aos interesses das massas populares 

persistem na nossa sociabilidade, agora plenamente integrada ao capitalismo global. 

Mas tarefas preparatórias, incluindo a desmobilização social, foram desincumbidas pelo 

PT, que, agora, deixou de ter serventia aos donos do capital. 

 

 

Considerações finais 

 

Ao assumir o poder, o PT deu continuidade à política econômica dos governos 

do PSDB, apesar da forma às vezes confusa e das contradições entre o discurso e a 

prática. No que toca às políticas sociais, os projetos do partido, centrados especialmente 

na inserção via consumo, embora tenham sido importantes para uma massa imensa de 

pessoas que saíram da miséria absoluta, não deram resultados duradouros e menos ainda 

estruturais.  

Com a opção por reformas “fracas” ou graduais, o partido desempenhou papel 

contrarrevolucionário, contribuindo para a neutralização e/ou cooptação dos 

movimentos sociais. Como lembra Iasi, “ A estratégia gradualista, e o governo de pacto 

social que dela deriva, desarmam a consciência de classe forjada nas décadas anteriores 

e criam uma situação na qual a consciência dos trabalhadores reverte-se novamente em 

alienação, em serialidade, fortalecendo o senso comum” (IASI, 2016a).  



Não bastassem esses desserviços à causa da esquerda, o PT se integrou ao 

submundo da política, à bandidagem, à intriga e à troca de favores que é a política 

brasileira atual, generalizada no interior do aparato jurídico-político. Agora, abandonada 

pelos antigos aliados, desprezada pelos adversários, a pseudoesquerda petista insiste em 

culpabilizar outros pela situação atual, “sem qualquer autocrítica ou direção estratégica” 

(ANDERSON, 2016), e grita e esperneia que é igual aos demais partidos e quer ser 

tratada enquanto tal. É uma “esquerda” que se afastou até mesmo dos ecos de um mero 

resquício dos princípios éticos que estavam na origem da verdadeira esquerda, 

despudorada e desprovida também dos mínimos escrúpulos teóricos.  

Por esquerda só podemos compreender um campo político que se propõe como 

antípoda em relação ao campo do capital, que perspectiva e encarna a lógica humano-

societária do trabalho, ou seja, que fez uma opção teórica e prática pela revolução 

social. Ser de esquerda implica reconhecer e criticar as leis do desenvolvimento do 

capital, tendo como norte a produção e apropriação  sociais dos produtos deste 

desenvolvimento. Quaisquer práticas defensivas e medidas paliativas devem guiar-se 

por essa perspectiva de transformação social para além do capital, ainda que se 

reconheça que esta não está em pauta no atual momento histórico, sob pena de se perder 

num governismo reformista e confundir os meios com os fins, como ocorreu com o PT. 

Este compartilha as mesmas bases teóricas com outros grupos que estão na ordem do 

capital e se satisfez com reformas parciais em diferentes graus. 

O PT foi profundamente enformado pelo politicismo, a concepção que toma a 

complexidade do real apenas pela dimensão política, desprezando ou minimizando as 

dimensões sociais, ideológicas, culturais e especialmente econômicas e hipertrofiando a 

política. Aqui a política é isolada e indeterminada, sem que se levem em conta seus 

entrelaçamentos e inter-relações e o caráter matrizador e determinante do econômico – 

em uma palavra, é desobjetivada (CHASIN, 1999). O entendimento politicista surge de 

uma incompreensão da sociabilidade, vista como polo oposto e excludente em relação 

indivíduo. O que cimentaria as relações sociais, o que moldaria a convivência seria, 

então, a ordem política. O momento econômico é visto como algo secundário, afastado 

da sociabilidade, que poria problemas que só poderiam ser resolvidos pela via do 

político, não encontrando em si mesmo as possibilidades de resolução. Assim, no 

politicismo a política não é vista não como exercício do poder, mas como prática da 

socialização e lócus próprio da “coisa pública”, enquanto a economia estaria na esfera 

privada.  



Na efetividade, contudo, a política é força social usurpada, desfigurada, 

estranhada, voltada contra os próprios homens; e o mundo político é parcial, desfrute 

limitado e transitório de uma liberdade baseada na separação entre indivíduo e gênero, 

entre a vida pública e a vida privada, que transforma o outro homem na limitação da 

liberdade de cada qual. A politicidade tem como lei a impotência, a impossibilidade de 

solucionar problemas aos quais ela deve a própria existência. Deixando de compreender 

este fundamento ontológico, cada grupo político responsabiliza os adversários pelos 

problemas sociais, afirmando que poderia solucioná-los se ele próprio, e não seus 

concorrentes, estivesse à frente do estado.  

Ademais, à política é intrínseca a negociação, que constitui sua grandeza e sua 

miséria: ao mesmo tempo em que reconhece contraditórios e pleiteia sua resolução 

racional, redunda na conciliação e freia as contradições, reforçando sua impotência 

resolutiva. Por fim, o entendimento político luta pela perfectibilização do estado e da 

democracia, enquanto uma efetiva alternativa de esquerda, socialista, compreende que a 

luta é contra a propriedade dos meios de produção e contra o estado.  

A perspectiva crítica da lógica humano-societária do trabalho só pode se 

posicionar para além da democracia e da política, isto é, pela trama da sociabilidade. 

Neste sentido, uma organização política independente dos trabalhadores deve se guiar 

pela subsunção ativa à possibilidade objetiva, ou seja, rejeitar todo determinismo e todo 

voluntarismo (CHASIN, 1999; 2000). No PT, porém, a afirmação de si mesmo tem 

prevalecendo sobre a busca da efetivação possível de medidas e reivindicações que 

atendam às necessidades imediatas e mediatas das categorias que diz representar e ter 

por base de apoio. 
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