


Seis hipóteses para ler a conjuntura brasileira 

Six hypotheses to read the Brazilian conjuncture

Resumo 

Este texto aborda a conjuntura brasileira após o impedimento da presidenta Dilma 
Rousseff em agosto de 2016, analisando as alternativas colocadas para o campo da es-
querda. O artigo estrutura-se por meio de seis hipóteses, partindo da especificidade po-
lítica brasileira, para então analisar sobre o contexto sul-americano. O argumento central 
é que o movimento histórico da esquerda que teve como referência nuclear o Partido dos 
Trabalhadores, identificado com uma democratização do capitalismo brasileiro, esgotou-
se. Neste contexto, o campo popular enfrenta a disjuntiva entre reciclar esta política, 
que ameaça repetir-se como farsa, ou construir o novo, que exigirá uma estratégia e 
instrumentos políticos para ir além do PT. 

Palavras-chave: Política Brasileira; onda Progressista Sul-americana; Impeachment; 
Partido dos Trabalhadores.

Abstract: 

This article focuses on the Brazilian context after Dilma Rousseff´s impeachment in 
August 2016, analyzing the alternatives faced by left politics. The text is structured arou-
nd six hypothesis, beginning with the specificities of Brazilian politics to then analyze the 
South American context. The main argument is that the historical movement of Brazilian 
left that had Partido dos Trabalhadores as the core reference of a project to democratize 
Brazilian capitalism, is exhausted. In this context, the popular field faces the disjunctive 
between recycling these politics which are bound to repeat themselves as a farse, or buil-
ding new politics, which will recquire a strategy and political instruments to go beyond PT.

Keywords: Brazilian Politics; South American Pink Tide; Impeachment; Partido 
dos Trabalhadores.
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SEIS HIPóTESES PARA LER  
A CoNJUNTURA BRASILEIRA

Fabio Luis Barbosa dos Santos  
Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP 

“Não existe outra alternativa: ou embarcar na ânsia modernizadora 
das elites ‘neoliberais’ nativas e estrangeiras, ou romper a estabilida-
de da ordem para forjar uma Nação e estabelecer circuitos de ida e 
volta entre ela, a sociedade civil e o Estado.”

Florestan Fernandes. “PT em movimento”, 1991.

“A esquerda brasileira precisa ser constantemente lembrada de que a 
luta continua, por menos viável que isto pareça. A desilusão com o PT 
criou uma espécie de vácuo: desta orfandade pra que lado se vai?”

Luis Fernando Verissimo. “A luta continua”, Zero Hora,  
11 de maio de 2017.

Introdução

Rompidas as condições que viabilizaram a pactuação social presidi-
da pelo PT, a classe dominante declarou guerra ao povo brasileiro. A com-
binação entre o congelamento do gasto público por vinte anos, a projeta-
da reforma da previdência e a reforma trabalhista apontam para uma 
regressão das condições de vida do trabalhador ao século XIX. Profunda-
mente antipopular, este processo é acompanhado pela agudização da 
repressão e criminalização da luta social, por ataques à organização sin-
dical e ao direito à greve, pela lei da mordaça, pela “escola sem partido”, 
pela reforma do ensino médio, entre outras medidas visando coagir a in-
subordinação necessária.

o governo Temer é o instrumento político desta ofensiva. Concebido 
no pecado original da traição, é um mandato instável entre os de cima, 
leais enquanto lhes for útil, e impopular entre os de baixo, que lentamente 
começam a reagir. No momento, a brutalidade dos ataques não corres-
ponde à capacidade de defesa do campo popular: será necessário cons-
truí-la. Frente a este desafio, a disputa sobre o sentido do impeachment 
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reveste-se de importância política central. Porque, da leitura que se faz do 
passado, depende a política futura. 

A interpretação do campo filopetista é que o golpe foi necessário para 
implementar o projeto “da direita” em curso. Segundo este enfoque, a derrota 
de Aécio deixou as elites sem alternativa para impor seu programa, além do 
golpe. A truculência das medidas que seguiram comprovaria a tese. A princi-
pal função ideológica desta narrativa é relativizar, quando não ocultar, as 
continuidades em relação aos governos anteriores. Sua consequência pro-
gramática é clara: ao sublinhar a ruptura e absolutizar o governo Temer, a 
restauração da ordem petista emerge como horizonte político. 

Em outro polo, um setor da esquerda empenhado em demarcar a 
continuidade entre os governos entende que não houve golpe. Ao ignorar 
as nuances do processo, esta análise não dialoga com o profundo mal-es-
tar popular, um dado que torna a conjuntura volátil e precisa ser explicado. 
No limite, este discurso arrisca a uma despolitização de sentido contrário. 
Nas ruas, o “fora todos” nunca foi uma alternativa ao “volta querida”. 

Um balanço da experiência petista à luz do movimento da história 
latino-americana recente é uma tarefa coletiva, a ser construída entre os 
setores comprometidos com a mudança do Brasil. Neste momento, esta é 
uma necessidade histórica, pois a prática futura precisa ter como ponto de 
partida a compreensão do que se passou, seguindo a tradição da práxis 
marxista, ou seja, da prática pensada. 

Visando incidir neste debate, reafirmarei a seguir algumas hipóteses 
do livro “Além do PT. A crise da esquerda brasileira em perspectiva latino-a-
mericana”1, acrescentando elementos da conjuntura no momento em que 
eclodiram as denúncias envolvendo Temer e a JBS, em maio de 2017.

1. 
Primeira hipótese: o PT é corresponsável pela situação que o traga. 

Não é o único responsável, mas também não é uma vítima. 
o partido é corresponsável pela crise que o envolve no presente em 

todos os seus aspectos: por ter mantido intocado o poder das corpora-
ções de comunicação; por ter incorporado e servido à lei de responsabili-
dade fiscal2, à qual o partido foi historicamente contrário – e que ironica-
mente, serviu de pretexto para depor Dilma; por ter praticado uma 

1 Fabio Luis Barbosa dos Santos. Além do PT. A crise da esquerda brasileira em perspectiva 
latino-americana. São Paulo: Elefante, 2016.

2 Negociada junto ao Fundo Monetário Internacional (FMI) no contexto da crise que antece-
deu a desvalorização do real em 1999, durante o governo Fernando Henrique Cardoso, 
a lei estabelece uma hierarquia no gasto público, consagrando a prioridade máxima aos 
credores financeiros em detrimento de políticas sociais e investimentos públicos.
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combinação entre cooptação e repressão com os movimentos populares, 
que resultou em um apassivamento do campo popular; por ter feito da 
corrupta política parlamentar a sua base, e nunca o povo – muito menos 
a esquerda. Foi neste terreno que tentou negociar a sua salvação até o 
último momento, sempre na moeda vil da política mercantil.

Não é ocioso recordar que a maioria dos deputados que declararam 
seu voto a favor da abertura do impeachment em abril de 2016, em um 
espetáculo que envergonhou o país, foram, em seu momento, aliados do 
governo petista.

2. 
Segunda hipótese: o golpe não significa uma mudança no sentido da 

evolução da história brasileira, mas aponta para uma aceleração no ritmo 
e no tempo da política prevalente – e prevalente ao menos desde a dita-
dura militar. 

É certo, como dizia o governo Dilma, que impeachment sem crime 
de responsabilidade é golpe. Porém, o golpe não foi provocado por dife-
renças substantivas de projeto, que não há. o jogo virou no terreno da 
pequena política, que o PT comandou exitosamente por 13 anos. 

Desta constatação, não se deve inferir que os governos são iguais: 
não há dúvidas de que o governo Temer é mais destrutivo para o campo 
popular do que o anterior. o ponto a enfatizar é que suas propostas não 
traduzem qualquer inflexão no sentido das políticas até então praticadas. 
Por exemplo: a emenda constitucional que congela os gastos públicos por 
vinte anos radicaliza a lógica do ajuste estrutural, praticada regiamente 
pelas gestões petistas. Dilma, inclusive, surpreendeu os servidores públi-
cos ao propor o Projeto de Lei 257, de racionalidade similar, um mês an-
tes de ser afastada. A mudança no regime de exploração do petróleo na 
camada pré-sal, aprofundada por Temer, também foi iniciada pelo gover-
no deposto, enquanto a perseguição popular se escora na lei antiterrorista 
sancionada pelo governo Rousseff após a rebelião de junho de 2013. 

Aqueles que se escandalizaram, compreensivelmente, com o minis-
tério branco, masculino e senil nomeado por Temer, devem recordar o 
ministério escalado por Dilma. A presidenta colocou um banqueiro na Fa-
zenda, Joaquim Levy; um ex-presidente da Confederação Nacional das 
Indústrias (CNI), Armando Monteiro, no Desenvolvimento, Indústria e Co-
mércio; o ministro dos Transportes, Antonio Carlos Rodrigues, filiado ao 
PR, era um discípulo de Paulo Maluf, imposto à presidenta pelo mensalei-
ro Waldemar Costa Neto; nos Esportes, o titular foi o pastor George Hil-
ton, que havia sido apanhado pela Polícia Federal com caixas de dinheiro 
vivo e cuja sigla, o PRB, é controlada pela Igreja Universal do Reino de 
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Deus; o ministério das Cidades foi entregue a Gilberto Kassab, ex-prefeito 
de São Paulo, um notório inimigo dos movimentos de moradia da cidade 
e ex-presidente do DEM, sigla que acolhe os herdeiros políticos da dita-
dura. É fato que havia mulheres, como é o caso de Katia Abreu, uma ru-
ralista que declarou, em seu discurso de posse no Ministério da Agricultu-
ra, que o país não tem mais latifúndio. Extremamente conservador, este 
ministério anunciava o estelionato eleitoral que estava por vir. 

As continuidades entre os governos são sintetizadas pela figura de 
Henrique Meirelles: o atual ministro da Fazenda, açulado para presidir o 
país em caso de impedimento de Temer, comandou o Banco Central du-
rante os governos Lula, quando deixou a bancada de deputados federais 
do PSDB para assumir o cargo. 

 A crise que desencadeou o processo de impeachment da presidenta 
Dilma Rousseff não foi motivada por qualquer contradição política ou econô-
mica fundamental em relação àqueles que contra ela se voltaram. Do ponto 
de vista programático, o segundo governo Dilma ressonava as pautas da di-
reita. o anúncio da reforma da previdência, da reforma fiscal e o novo acordo 
em relação ao pré-sal, para não mencionar os ajustes fiscais, davam o tom 
da gestão no início de 2016. Então, por que trocar de presidente?

o que desencadeou o golpe foi o debilitamento das posições petis-
tas no lodaçal da política parlamentar, o que está associado ao esvazia-
mento da sua funcionalidade política. Esta funcionalidade foi descrita por 
Ruy Braga como o modo lulista de regulação do conflito social, que pode 
ser resumido como uma combinação de modestíssimos ganhos para os 
extremos inferiores da pirâmide social brasileira – seja pela extensão de 
políticas de renda condicionada difundidas pelo Banco Mundial, seja por 
uma discreta evolução do salário mínimo, atrelada ao crescimento da 
economia brasileira – associada à intocabilidade do país como um negó-
cio, para os bancos e para o capital internacional. A conjunção entre pe-
quenos ganhos para os de baixo, com os lucros de sempre para os de 
cima, lastreou esta pacificação social relativa (BRAGA, 2014; 2016).

Este modo de regulação funcionou a contento durante o boom das 
commodities. Mas a reversão da conjuntura internacional favorável à expor-
tação primária, que havia permitido às gestões petistas sustentar as políti-
cas assistencialistas e a valorização do salário mínimo, dinamizando o mer-
cado interno com o auxílio de crédito barato, colocava um cenário diferente 
para o governo. As pressões inflacionárias, o avanço do desemprego, as 
altas taxas de juros, a queda nas exportações, uma indústria soçobrando, 
tudo isso em meio a uma sucessão de escândalos de corrupção, acentua-
ram a fragilidade do Executivo, explorada ardilosamente por um Congresso 
cujo perfil reflete a degradação do tecido social brasileiro. A perspectiva de 
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redução no consumo das famílias, que se antevia pela primeira vez desde 
2004, prenunciava que a base do lulismo estava em risco. Eram indícios de 
que a sua funcionalidade política também minguava.

o esvaziamento do modo lulista de regulação do conflito social se 
evidenciou nas jornadas de junho de 2013. Como disse Plínio Sampaio 
Jr., o PT ingressou na política colocando o povo nas ruas. Chegou ao 
poder, tirando o povo das ruas. E quando se tornou impotente para colo-
car ou tirar o povo das ruas, ficou sem nada. Foi isso o que a classe do-
minante entendeu naquele momento.

Do ponto de vista do capital, é certo que a crise que se avoluma 
pressiona por reformas antipopulares radicais. Porém, o governo não foi 
deposto porque, hipoteticamente, se recusaria a realizá-las. A estas altu-
ras, isto é mera especulação. os que sustentam esta hipótese são os 
mesmos que defenderam ardorosamente a eleição de Dilma contra Aé-
cio, e em seguida, tiveram dificuldades em justificar o estelionato eleitoral 
que seguiu, quando o governo Dilma implementava as propostas do can-
didato derrotado.

o âmago da questão é que o PT se tornou prescindível para realizar 
as reformas antipopulares exigidas pelo momento. Quando assumiu a 
presidência pela primeira vez, em 2003, seu prestígio diante das organi-
zações de trabalhadores foi fundamental para viabilizar, por exemplo, 
uma reforma da previdência que Fernando Henrique não conseguira em-
placar. Em 2016, porém, a militância estava apassivada entre a dispersão 
e a resignação. 

Neste cenário, o PT se tornou desnecessário para mediar o aprofun-
damento do neoliberalismo, ao qual jamais contrariou. E isso porque o 
campo popular se encontra apassivado e dividido após 13 anos de presi-
dência petista. E a mobilização maior passou para o outro lado.

3.
Mas afinal de contas: qual o saldo da experiência petista após 13 

anos? Houve avanços e acúmulo de forças no campo popular? Esta é 
uma questão central para avaliar as implicações entre a chamada onda 
progressista e a escalada conservadora que se vive não apenas no Brasil, 
mas em outros países da região. Respondo a esta questão com uma ter-
ceira hipótese: as gestões petistas são corresponsáveis pelos retroces-
sos do presente, mas também do futuro.

Proponho dois critérios para avaliar se houve avanços, e se o cam-
po popular acumulou forças: 1) ponderar se o campo popular fortaleceu-
se em sua autonomia, pois esta é a única garantia de que qualquer 
conquista social se sustente; 2) analisar se o país se aproximou ou se 
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distanciou de mudanças estruturais. Afinal, esta é a razão de ser da 
política de esquerda.

Em relação ao primeiro ponto: entendo que a política petista não 
fortaleceu o campo popular, mas o confundiu, o apassivou e o alienou.

Ao implementar um programa e recorrer a práticas de direita, mas 
apresentando-se como esquerda, o petismo colaborou para confundir o 
campo popular. A indiferenciação entre esquerda e direita alimenta a apa-
tia, que, por sua vez, é uma modalidade de despolitização. 

Desde a primeira vitória de Lula, em 2002, o partido jamais cogitou 
construir uma correlação de forças para modificar o Estado brasileiro. Ao 
contrário, embarcou de modo consciente e determinado nas práticas da 
política profissional, caracterizada pela venalidade e pelo oportunismo, 
em detrimento de qualquer compromisso com um projeto nacional.

É possível que, em um primeiro momento, o móvel fosse uma con-
vicção pragmática de que estes eram os meios possíveis para atingir fins 
que se pretendiam legítimos. Porém, os fatos logo trataram de desmistifi-
car esta leitura ingênua, pois estes meios só servem para atingir um de-
terminado fim, que é a reprodução da ordem.

Assim, se havia uma ilusão de que os petistas manejavam o Estado 
por meios escusos para fins legítimos, o que ocorreu foi o inverso, e a 
máquina petista foi absorvida pela política convencional, da qual se tor-
nou parte integrante. A diferença entre o PT e seus aliados com um pas-
sado de esquerda passou a se limitar às nuances e não à substância: o 
peixe de água doce e o peixe de água salgada, como disse o então can-
didato à presidência Plínio de Arruda Sampaio em 2010.

Ao abdicar de qualquer perspectiva de modificar o Estado brasileiro, 
que é estruturado para manter a dominação de classe, o PT encaminhou 
seu governo pela estrada da direita e logo engatou a quinta marcha. Era 
um caminho político sem volta e cheio de pedágios: Antônio Carlos Maga-
lhães, José Sarney, Paulo Maluf e Fernando Collor de Mello estiveram 
entre os mais notórios. A chamada “governabilidade” significava apoiar, 
cada vez mais, a sustentação do governo no movediço lodaçal da politi-
cagem parlamentar.

Porém, ao preservar sua identificação com a esquerda, o partido 
aprofundou a descrença popular em relação à política em geral, e à es-
querda em particular. É sob este prisma que se compreende os altíssimos 
índices de abstenção nas eleições municipais de 2016, que nas duas 
maiores cidades do país superou a votação do eleito quando somada aos 
votos nulos e em branco. No caso de São Paulo, o único candidato que 
não era associado à política profissional superou três ex-prefeitos eleitos 
pelo PT, ainda no primeiro turno – inclusive o que buscava a reeleição – 
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além de um político ordinário também forjado nos meios de comunicação, 
cujo conservadorismo assustava muitos. No Rio de Janeiro, um ex-minis-
tro do governo Dilma e também ministro da Igreja Universal derrotou um 
candidato de esquerda na própria periferia, acenando com o encantamen-
to da fé como um substitutivo para o desencantamento com a política.

o outro lado desta política que converteu o PT em braço esquerdo 
do partido da ordem foi distanciá-lo cada vez mais das suas bases popu-
lares. Isto não significou, necessariamente, negligenciar as organizações 
que historicamente o apoiaram: as gestões petistas envolveram organiza-
ções populares na gestão pública, mas não para realizar suas demandas 
históricas, e sim para neutralizá-los. É claro que esta é uma via de mão 
dupla: setores organizados dos trabalhadores brasileiros se identificaram 
com esta política, seja por acreditarem nos avanços possíveis, seja pelos 
benefícios materiais e simbólicos que acessaram no processo. 

Assim, enquanto engrenagens que tangenciavam a cooptação neu-
tralizavam alguns dos setores mais organizados e combativos dos traba-
lhadores brasileiros, aqueles na base da pirâmide social eram incorpora-
dos às políticas de renda condicionada. Nenhuma delas fomentou a 
politização, mas o seu contrário. A postura do governo no campo da co-
municação traduzia essas escolhas: não se tratava de fomentar os meios 
alternativos e a consciência crítica, mas de conseguir a simpatia da mídia 
corporativa, cujo poder permaneceu intocado.

o resultado desta política foi que as bases de apoio inorgânicas do 
governo se vincularam aos modestos e passageiros avanços facilitados 
em anos de crescimento econômico, cuja dinâmica não se controla. Entre 
os setores organizados, a disjuntiva entre ser sócio minoritário do poder 
ou fazer oposição provocou fraturas no movimento sindical e em organi-
zações populares. A defesa de um governo antipopular, porém identifica-
do com a esquerda, gerou situações ambíguas para a militância, em to-
dos os níveis. No limite, as contradições distanciaram as organizações 
das suas bases. Apenas os mais comprometidos política ou emocional-
mente com o PT eram capazes de fazer vistas grossas ao que ocorria. 
Ainda que estas tensões não tenham convergido em uma oposição de 
esquerda, a desilusão reforçou o apassivamento e a fragmentação.

Inicialmente, justificou-se este apoio tácito com o argumento de que 
o governo estava em disputa. Entretanto, para quem tinha olhos para ver, 
a noção de que era possível disputar o governo e trazê-lo para a esquerda 
já havido nascido morta. Em primeiro lugar, porque o governo nunca es-
teve aberto a esta possibilidade: sua relação com as organizações popu-
lares foi sempre instrumental, reforçada pela manipulação carismática de 
seu líder principal. Em segundo lugar, a economia política do lulismo im-
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plicava um debilitamento das organizações de trabalhadores. o esgarça-
mento do tecido social e a alienação inerente ao marketing político dificul-
tavam a mobilização, mas a perda de autonomia foi fatal do ponto de vista 
da eficácia.

Fazendo uma figura de linguagem, os movimentos se casaram com 
o governo acreditando que o mudariam, mas foram eles que acabaram 
mudando. Por sua vez, o governo descobriu neste casamento que, ape-
sar de numerosas traições públicas, o divórcio estava fora do ecúmeno do 
parceiro. Assim, o recurso a alianças sórdidas e práticas imorais não teve 
limite. Vulgarizando a analogia, enquanto o governo sentia que não preci-
sava cultivar o cônjuge, que tudo podia entender, se desdobrava para 
agradar os amantes, entre os quais o voluptuoso PMDB.

As crises políticas acentuaram o descolamento entre a fidelidade 
dos movimentos e a venalidade do governo. Desde a primeira grave crise 
em torno do mensalão em 2005, a base orgânica do PT brandiu a ameaça 
de golpe, apesar do consenso contra o impeachment neste momento en-
tre os principais setores da burguesia. Em lugar de considerar a possibili-
dade de que o PT, que praticava uma política conservadora em todas as 
esferas, também manobrasse a máquina parlamentar de maneira con-
vencional, recorrendo ao suborno, o campo popular cerrou filas com o 
governo: 43 organizações assinaram uma “Carta ao povo brasileiro” ho-
mônima ao documento de 2002, taxando as denúncias como manobras 
golpistas. Perdeu-se uma oportunidade de fazer a crítica e a autocrítica. 
Enquanto isso, o Planalto respondia reforçando a participação do PMDB 
no governo, os compromissos com o capital financeiro e as políticas as-
sistencialistas focalizadas.

Dez anos depois, a operação Lava Jato também seria reduzida a 
uma perseguição política, apesar da prisão de empresários em cuja ino-
cência poucos acreditam. Nestes dias, ainda se escutavam ecos da retó-
rica do “governo em disputa”, o que implicava que o campo popular tinha 
sido derrotado em todas as batalhas ao longo daquele período. Entre al-
guns dirigentes, o discurso foi enriquecido com a ideia de que se armava 
um cerco contra a esquerda. o que não se enxergava era que o PT há 
muito fazia parte do cerco, e não da esquerda.

Por fim, a política petista contribuiu para alienar o povo em lugar de 
politizá-lo, pois promoveu o consumo como solução para os problemas 
sociais – uma via individual e não coletiva, que mercantiliza o que são 
direitos, como saúde, educação e previdência. Em lugar de fomentar saí-
das de classe para os problemas brasileiros, o partido na presidência cul-
tivou variantes da ideologia e da prática liberal: políticas focalizadas, con-
ciliação de classes e inclusão pelo consumo. 
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Ainda mais: ao dobrar-se à camisa de força imposta pelas finanças à 
gestão do Estado, sintetizada na lei de responsabilidade fiscal, o PT corrobo-
rou a visão de que a coisa pública deve ser gerida segundo a lógica da em-
presa privada. Seguindo este raciocínio – que oculta a constatação básica de 
que o Estado não deve ter a mesma finalidade de uma empresa, que é gerar 
lucro –, faz sentido eleger um rico empresário como João Doria. 

No momento, a retórica que procura insular a política da economia 
preside os debates em torno da sobrevivência de Temer, após as delações 
da JBS: o debate no partido da ordem é se o governo Temer (a política) 
tornou-se um empecilho para avançar as reformas (a economia), ou ainda 
é um instrumento útil nesta direção. o discurso que os unifica é o de que o 
Brasil não pode parar. As reformas, vendidas como tábua de salvação da 
economia, devem ser realizadas à revelia dos solavancos da política. 

Há três alternativas colocadas: enquanto o presidente golpista de-
fende a sua eficácia, com o apoio de veículos como a Folha e o Estado de 
São Paulo, outros consideram que a deposição do peemedebista abrevia-
ria uma crise irreversível, que dificulta a aprovação das reformas. No mo-
mento, tem o apoio da Rede Globo. Enquanto o PSDB quebra a cabeça 
para bolar uma saída do governo que lhe favoreça (por exemplo, quem 
presidir a transição não pode ameaçá-lo eleitoralmente no futuro, o que 
desfavorece Rodrigo Maia), o PT inverte a lógica que o vitimou: seu obje-
tivo é sangrar o governo Temer, apostando em uma degradação generali-
zada da política, acompanhada de um amornamento das lutas sociais, 
que lhe devolverá a funcionalidade como gestor da ordem. Por outro lado, 
a dificuldade que o campo popular tem em aceitar que Lula é uma alter-
nativa do partido da ordem, e não da esquerda, tem freado consistente-
mente o avanço da luta popular na direção do novo, único caminho aberto 
à esquerda. A confusão, o apassivamento e a alienação fomentados nos 
últimos anos contribuem para este impasse. 

o segundo critério: nos aproximamos ou afastamos de mudanças es-
truturais? Aos avanços modestos e desde logo provisórios, como a expan-
são do bolsa família ou das universidades federais, corresponderam uma 
deterioração do tecido social do país, indicando um distanciamento de mu-
danças estruturais. observa-se uma economia mais desnacionalizada, me-
nos industrializada, mais extrativista e mais dependente. Uma sociedade 
na qual o trabalho é cada vez mais precário, uma reforma agrária que retro-
cedeu, serviços públicos que se deterioraram e se mercantilizaram. Uma 
política e uma sociedade cada vez mais conservadoras e violentas.

Diante deste quadro, fica a pergunta: o que significa a expansão do 
bolsa família (que sequer se consolidou como um direito), diante da de-
gradação do mundo do trabalho no país, que se acentuou sob as presi-
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dências petistas e que está na iminência de descambar?3 o que significa 
expandir as universidades federais, ante a ameaça da sua sobrevivência 
como tal?4 

Alguns dirão que estávamos melhor com o PT do que com o governo 
atual. No plano imediato, é inegável que o governo Temer é mais truculento 
e agressivo do que as gestões anteriores. Porém, mais além do imediato, é 
preciso constatar que as gestões petistas alimentaram todos os atores que 
o campo popular enfrenta na atualidade e que enfrentará no futuro – o ca-
pital financeiro, o agronegócio, a mídia corporativa, o neopentecostalismo, 
os partidos conservadores etc. E, ao mesmo tempo, debilitou-o para en-
frentar estes desafios. Isto porque a política petista confundiu, apassivou e 
alienou o campo popular. Foi este o preço político pago pela classe traba-
lhadora brasileira pela aposta na conciliação de classes. 

Durante uma década, esta aposta pareceu certeira. As gestões pe-
tistas se beneficiaram de um contexto internacional favorável e de sua 
competência para gerir as tensões sociais, recebendo os louvores da co-
munidade internacional. Quando esta tendência mostrou claros indícios 
de reversão, o modelo se esgotou. Sob o espectro de um aguçamento da 
crise, o capital antevê a necessidade de um assalto agressivo aos traba-
lhadores, para o qual a mediação petista é prescindível. A despeito das 
seguidas concessões de Dilma, o braço direito da ordem retomou a inicia-
tiva e não tem por que terceirizá-la.

Porém, ao longo destes anos, a história não foi congelada. o Brasil 
de 2016 não é igual ao de 2003, mas está pior: a criminalidade, a violên-
cia, o narcotráfico, as prisões, o Congresso, o transporte público, o ensino 
público, a saúde pública, a previdência social, o seguro-desemprego, os 
direitos trabalhistas, as relações de trabalho, a indústria nacional, a refor-
ma agrária, os transgênicos, a Amazônia, a crise energética, a crise hídri-
ca, os desastres ambientais, a questão indígena, os meios de comunica-
ção, o mimetismo cultural, o futebol: não há lado para que se olhe e se 
descubra um país melhor. E tudo indica que piorará mais.

3 De cada dez novos empregos gerados durante os anos 2000, nove pagavam menos de 
1,5 salários mínimos. Em 2014, quando se acentuavam os efeitos da desaceleração eco-
nômica, cerca de 97,5% do emprego criado situava-se nesta faixa de remuneração. Ao 
mesmo tempo, constatou-se uma elevação da taxa de terceirização das empresas, o apro-
fundamento da flexibilidade da jornada de trabalho, um aumento na taxa de rotatividade 
do emprego e um crescimento dos acidentes e mortes no trabalho – todos indícios de uma 
deterioração da qualidade do trabalho criado, correspondente com a natureza das forças 
motrizes da economia no período: a construção civil, o agronegócio e o setor de serviços. 
Ver Braga, op. cit.

4 Sobre a política universitária das gestões petistas, consultar: Zagni, 2015.
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É então que se evidencia o efeito nefasto que o lulismo teve para a 
organização dos trabalhadores. Confrontado com uma iminente ofensiva 
antissocial após três presidências e meia do PT, o campo popular se en-
contra dividido, debilitado e desprestigiado. As políticas petistas fomenta-
ram duplamente esta situação, porque pretenderam instrumentalizar as 
organizações em lugar de fortalecê-las, ao mesmo tempo em que degra-
daram o tecido social em que elas se apoiam. o resultado é uma regres-
são subjetiva e objetiva das condições de defesa dos direitos sociais.

Aprofundando as determinações do capitalismo dependente e seus 
efeitos deletérios em todas as dimensões da sociedade brasileira, as ges-
tões do PT agravaram as condições em que se luta pela mudança social no 
país. Por outro lado, ao enfraquecerem subjetiva e objetivamente o campo 
popular, colaboraram para debilitar os instrumentos sociais com que se de-
veria resistir à investida conservadora que se anuncia. Por isso, é possível 
afirmar que as gestões petistas são corresponsáveis pelo retrocesso que 
nos ameaça no presente, mas também pelo que se assoma no futuro.

4.
Estas constatações derivam em uma quarta hipótese: o PT se tornou 

um fator de imobilismo da política de esquerda no Brasil, que é preciso 
superar. É necessário valorizar a importância que o partido teve como 
primeira expressão política autônoma dos trabalhadores brasileiros (FER-
NANDES, 1991). Mas reconhecer o esvaziamento da sua razão de ser, a 
partir do momento em que se converteu à política convencional, tornando-
se o braço esquerdo do partido da ordem. 

É claro que há muitos militantes valorosos dentro do PT. Mas estes 
foram impotentes até o momento para reverter o curso do partido, e con-
tinuarão sendo. Para fazer uma figura de imagem: não é porque há reli-
giosos de esquerda como Frei Betto ou Leonardo Boff entre seus qua-
dros, que a Igreja católica se tornará uma instituição progressista. o PT 
também tem seus cardeais e o seu papa, que todos sabem quem é, e 
ninguém ousará desafiar.

Aqueles que teimam na regeneração do partido assistem a provas 
cotidianas em direção contrária. Se é certo que o povo deu as costas à 
Dilma, como disse Mano Brown, as tentativas de mobilização em sua de-
fesa ficaram reféns da ambivalência petista. No período em que a presi-
denta esteve afastada, entre abril e agosto de 2016, muitos no partido 
hesitaram ou se opuseram a acudir às massas. Entre estes estava o líder 
máximo petista, que não perdeu tempo costurando sua volta à disputa 
presidencial em 2018. o descolamento entre as manobras da direção pa-
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ra subsistir politicamente e a sua base, onde muitos viviam a agonia ge-
nuína de uma derrota popular, foi escandalosa. 

Consumado o impeachment, quem esperava alguma autocrítica se 
frustrou. o hiato entre o discurso do golpe necessário e a prática partidá-
ria foi abismal: o PT se coligou com partidos da base golpista em cerca de 
1500 candidaturas a prefeito Brasil afora, em muitos casos com tucanos 
e com o DEM. Enquanto isso, candidatos evitavam falar no assunto, rece-
ando uma contaminação desfavorável ao interesse eleitoral. Foi este o 
caso do então prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, que considerou 
a palavra “golpe” um “pouco dura”. No enterro da esposa de Lula alguns 
meses depois, o senador Lindbergh Farias falava pelo partido: “ainda 
consideramos Temer um presidente ilegítimo” (FoLHA DE SÃo PAULo, 
2017, grifos meus). 

o resultado deste hiato entre o discurso envergonhado do golpe e a 
rapidez com que o partido se realinhou à normalidade, como se nada tives-
se acontecido, é a desmoralização da esquerda que se integrou à ordem. 
Superficialmente, a indiferenciação alimenta a apatia e a despolitização, 
pois, como dizia Frei Betto, quem tem nojo de política é manipulado por 
quem não tem. Mas o momento também contém um necessário potencial 
de radicalização, pois, para mudar o Brasil, de fato será preciso um dia que 
se vayan todos, como se cantou na Argentina em 2001. Evidentemente, 
isso exigirá uma força popular da qual estamos distantes. E os governos do 
PT aumentaram muito essa distância, em lugar de encurtá-la. 

Além da degeneração do tecido social brasileiro, que tem expressão 
política visível no grotesco espetáculo do impeachment, o lulismo teve um 
impacto regressivo formidável sobre a esquerda brasileira. No plano polí-
tico, a noção de que a oposição ao governo era fazer o jogo da direita 
conduziu ao imobilismo. o fantasma de que todo escândalo de corrupção 
tratava-se de golpismo cegou a militância ao exercício necessário da crí-
tica e da autocrítica. Como foi possível compactuar com o mensalão? 
Como a prisão de empreiteiros pela operação Lava Jato pode ser reduzi-
da a uma perseguição política? Por acaso a corrupção das campeãs na-
cionais é menos criminosa do que as demais?

Este embaçamento dos critérios também dificultou a leitura das nu-
ances conjunturais, o que permitiria entender quando de fato se configu-
rou o golpismo e por quê. Mas para isso é necessário autonomia, virtude 
capital para qualquer organização popular.

Refém do modo petista de regular o conflito social, o horizonte político 
de sua base se estreitou cada vez mais, até se confundir com uma apologia 
da ordem. “Neodesenvolvimentismo”, “regionalismo pós-neoliberal”, “nova 
classe média”, “nova classe C” são algumas ideologias mobilizadas no pro-
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cesso. Cada um tem o direito de formar suas convicções políticas, e não há 
pecado em defendê-las. o problema é que o PT era identificado com a es-
querda por antonomásia e, portanto, esta apologia da ordem foi interpreta-
da e defendida como se fosse uma política de esquerda. 

Na prática, a convergência entre as estratégias petistas de neutrali-
zação da crítica e a incapacidade de parte da militância em se desprender 
emocionalmente do partido provocaram uma espécie de sequestro da es-
querda. Em outras palavras, o mais grave não é que o PT pratique uma 
política conservadora, mas sim que isso seja identificado como uma polí-
tica de esquerda. Este “pragmatismo” reduziu em tal proporção o horizon-
te da mudança que terminou simplesmente por congelá-la. o imobilismo 
é a principal herança política do PT após três presidências e meia.

Entendo que este continua sendo o argumento mais forte em defesa 
do voto nulo contra o voto pelo mal menor em pleitos passados e futuros: 
é preciso libertar a imaginação da esquerda, aprisionada na garrafa pelo 
gênio lulista. 

Afinal de contas, o argumento do mal menor depende de perspectiva 
histórica. Visto do ângulo do período que se abre, é difícil achar que o 
campo popular está mais preparado para enfrentar os ataques que se 
anunciam do que estava há uma década e meia. Ao longo dos governos 
do PT, os instrumentos de poder popular não foram fortalecidos, mas de-
bilitados. E este foi um paradoxo das crises vividas pelo PT no poder: uma 
hipotética saída pela esquerda tornou-se cada vez menos possível, por-
que os atores que poderiam sustentá-la tiveram sua combatividade pro-
gressivamente drenada.

outro paradoxo é que o PT se tornou o partido do mal menor para 
aqueles à esquerda, mas também à direita do espectro político. o petismo 
aposta em uma degradação do governo Temer acompanhada de um res-
caldar da movimentação popular que, ao atiçar o espectro da desordem, 
lhe devolveria a funcionalidade política. Enquanto nas ruas apresenta-se 
cinicamente como alternativa às reformas, em Brasília vende-se como o 
fiador da ordem: o instrumento da pacificação social, sob a égide de um 
“pacto”, que seria mais uma saída conservadora em um momento de crise 
na história do Brasil. 

Nas ruas, o espectro do petismo segue travando as lutas populares: 
um “fora Temer” pautado por consignas calibradas de modo a não ferir as 
susceptibilidades petistas, combinado com mobilizações grevistas cujo rit-
mo e calendário parecem responder antes ao tempo das manobras de Bra-
sília, das quais o PT é parte, do que à urgência que os ataques impõem. 

Neste cenário, a movimentação popular vive um dilema. Disciplinada 
pelos trilhos PT-CUT, mobilizam-se os mais politizados. Mesmo que os 



16 • Fabio Luis barbosa dos santos

críticos à esquerda torçam o nariz, não deixarão de comparecer. Porém, 
o teto desta frente é baixo: o povo percebe que este é um caminho pas-
sado e, portanto, é sem futuro. Só o novo na esquerda pode disputar o 
discurso da modernização com a direita. 

Enquanto a ambiguidade der o tom nas mobilizações massivas, pa-
tinaremos. A associação entre a resistência aos ataques com a defesa do 
PT, reforçada pela mídia, atrapalha. Porque o PT está desmoralizado co-
mo política alternativa. É preciso dissociar a agenda da esquerda da 
agenda do PT. As manifestações contra as reformas não devem ser anti-
petistas, mas não podem ser petistas. o partido, ou ao menos sua militân-
cia, se somará, desde que subordinada a um programa contra o ajuste 
estrutural. Esta é a única garantia de que o fora Temer não seja manipu-
lado para fins eleitorais.

Pois é precisamente esta a política petista: caso sobreviva politica-
mente, Lula se apresentará como único candidato capaz de brecar os 
ataques do governo golpista. Militantes exortarão a unidade da esquerda, 
após década e meia fazendo frente com o capital. A ideologia do golpe 
necessário acobertaria a política do mal menor, que, no entanto, é cada 
vez maior. A burguesia brasileira, que quebra a cabeça para desfazer-se 
de Temer, pode chegar à conclusão de que esta é a saída mais razoável: 
afinal, o ex-sindicalista na presidência deu inúmeras provas de confiabili-
dade. A tragédia lulista se reencenaria como farsa. Desta vez com tons 
messiânicos, condenando os fiéis a se ajoelharem diante da versão bra-
sileira do fim da história. 

Se Temer promete uma “ponte para o futuro”, o PT oferece, na me-
lhor das hipóteses, uma ponte para o passado.

5.
É fundamental que a esquerda faça a autocrítica, que este partido 

nunca fará. Porque, das lições que se tira da experiência recente, depen-
de o alcance da política futura. Quem entende que o golpe foi movido por 
diferença de projeto, tem como horizonte o restabelecimento da ordem 
petista. os críticos desta ordem precisam dissecá-la impiedosamente, ti-
rando as suas lições. 

Parte desta crítica envolve examinar a política externa brasileira nos 
governos recentes, em particular, para a América do Sul. Pois, na medida 
em que os motivos à esquerda para votar no PT foram se encolhendo nos 
sucessivos pleitos presidenciais, a noção de que este governo praticava 
uma política externa “altiva e ativa”, na qual se escoravam gestões pro-
gressistas sul-americanas para desafiar a influência estadunidense na 
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região, resistiu como um dos últimos bastiões para diferenciar este gover-
no, antes de sucumbir ao voto resignado pelo mal menor.

Esta questão deriva em uma quinta hipótese: as gestões petistas 
foram um freio e não um acelerador da onda progressista sul-americana. 
Fundamentalmente, porque a sua política regional neutralizou, na prática, 
as iniciativas de potencial radical, emanadas sobretudo da Venezuela no 
período. Iniciativas como a ALBA, Telesur e o Banco do Sul teriam outro 
alcance com uma adesão brasileira.

E o Brasil não aderiu porque o projeto de integração petista não tinha 
orientação contra-hegemônica. Ao contrário, a retórica integracionista dis-
farçava aspirações de liderança regional. Sob esta lógica, o bolivarianis-
mo foi visto antes como um competidor do que como um parceiro. 

o substrato econômico da política de integração regional petista foi 
a estratégia do governo brasileiro de apoiar a internacionalização de 
grandes empresas de capital nacional ou sediadas no país, entendidas 
como vetor do desenvolvimento capitalista nacional: é a política das 
“campeãs nacionais”. Este apoio se materializou principalmente por 
meio de uma diplomacia empresarial, praticada pelo Itamaraty, e pela 
política de crédito do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social (BNDES).

Beneficiaram-se deste apoio setores concentrados e oligopolizados 
do capitalismo brasileiro, notavelmente no campo da construção civil e da 
exportação primária, em torno a produtos como soja, etanol, minérios, 
carne, petróleo e outros, em um processo que pode ser descrito critica-
mente como uma “otimização das especializações econômicas regressi-
vas” (GARZóN, 2009). A justificativa para este foco é a avaliação de que 
são os setores em que o país é mais competitivo internacionalmente. 

A ação do banco intensificou a concentração de capitais em se-
tores da economia brasileira. Este movimento foi acelerado com a 
crise mundial iniciada em 2008, e atingiu um recorde em 2010, quan-
do registraram-se mais de 700 operações de fusões e aquisições de 
empresas brasileiras. Para dar alguns exemplos: o banco proporcio-
nou R$ 6 bilhões ao grupo JBS para aquisições no Brasil e no exte-
rior, que a converteram na maior produtora de carne do mundo; R$ 
2,4 bilhões para a Votorantim Celulose adquirir a Aracruz Celulose, 
resultando também em uma das maiores produtoras de celulose, a 
Fibria; mais de R$ 1,5 bilhão para a fusão da Sadia com a Perdigão, 
tornando o grupo Brasil Foods o maior exportador mundial de frango 
(SAGGIoRo, 2012). 

o caso da famosa JBS, que se converteu na maior produtora de 
carne do mundo, é emblemático: dois anos depois de financiar a compra 
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da maior empresa de carne bovina na Argentina, a estadunidense Swift 
Armour, o BNDESPar injetou R$ 4,5 bilhões no conglomerado JBS-Friboi 
para a compra da Swift&Co. e Pilgrim’s Pride Corp nos Estados Unidos. 
Em 2008, o BNDESPar detinha 20% das ações da empresa, participação 
que chegou em anos seguintes a 35%, como forma de eliminar dívidas e 
debêntures. Até 2010, o BNDES já investira mais de R$ 7,5 bilhões na 
JBS (ESTADo, 2010). 

No entanto, o protagonista da expansão internacional dos negócios 
brasileiros foi a construção civil, setor que se fortaleceu sob a ditadura e 
diversificou suas atividades ao se envolver com as privatizações nos anos 
1990, também impulsionadas pelo BNDES. De modo geral, estas empre-
sas tornaram-se conglomerados diversificados, que tem na construção 
apenas mais um ramo de atividade. Deve-se lembrar que o setor também 
foi estimulado pela gestão petista por meio do Programa de Aceleração 
do Crescimento (PAC), de modo que há quem interprete este apoio do 
BNDES à expansão internacional das empreiteiras como uma extensão 
do PAC (GARZóN, 2009). 

Muitos projetos apoiados pelo banco têm grande impacto socio-
ambiental, além de envolverem empresas que desrespeitam sistemati-
camente a legislação trabalhista. Por estes motivos, sua atuação foi 
contestada pelo campo popular no Brasil e em outros países da região. 
No âmbito sul-americano, registraram-se múltiplas controvérsias. No 
Equador, a tensão entre o governo Correa e a odebrecht em função 
das irregularidades na construção da hidrelétrica de São Francisco 
conduziu os países à beira de uma crise diplomática em 2008. Na Bo-
lívia, os conflitos em torno da construção de uma rodovia atravessando 
o TIPNIS, simultaneamente um parque ambiental e uma reserva indí-
gena, são considerados como um divisor de águas na relação do go-
verno Morales com os movimentos indígenas. Apesar da repressão 
brutal à oitava marcha indígena em 2011, a obra adjudicada à constru-
tora brasileira oAS, que contava com crédito de US$ 332 milhões do 
BNDES, foi suspensa. Situação similar envolveu a construção de hi-
drelétricas na Amazônia peruana, impedidas até o momento pela re-
sistência popular.

o caso peruano ilustra a estratégia regional brasileira. Em 2010, os 
presidentes Lula e Alan García assinaram um acordo prevendo a cons-
trução de cinco hidrelétricas na Amazônia peruana, que exportariam 
80% da sua produção para o Brasil. A primeira e principal delas se situ-
aria em Inambari, obra adjudicada a um consórcio de três empresas 
brasileiras, liderada pela construtora oAS. Mais além do projeto em si, 
pretendia-se desencadear um movimento orientado a acoplar a econo-
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mia peruana ao Brasil, como aconteceu com a construção do gasoduto 
boliviano no final dos anos 1990, marco a partir do qual o Brasil se tor-
nou o principal parceiro comercial deste país. Na visão dos formulado-
res brasileiros, o resultado é que se estreitariam os laços econômicos 
regionais, fortalecendo a base material para a autonomia política da re-
gião, sob a liderança brasileira. Foi esta a motivação do ativo apoio do 
governo petista à eleição do presidente peruano ollanta Humala, em 
2011, ainda que o candidato que dizia “agua sí, oro nó”, em oposição 
aos grandes projetos de mineração, tenha dado as costas ao Brasil 
após se tornar chefe de Estado.

Em linhas gerais, a racionalidade petista entende que a internaciona-
lização de corporações brasileiras serviria de alicerce material para projetar 
regionalmente a influência do país, modificando seu padrão de inserção 
internacional. ou para usar o jargão do meio diplomático, tornar o Brasil um 
“global player”.

Foi nesta perspectiva que se criou em 2008 a União de Nações Sul
-Americanas (UNASUL). Em oposição à lógica pleiteada pela Aliança Bo-
livariana para os Povos da América Latina (ALBA) sob a liderança de 
Hugo Chávez, que apontava para formas de integração que transcendes-
sem a racionalidade mercantil, avançando em uma direção contra-hege-
mônica de escopo latino-americano, a UNASUL esteve pautada pelo mí-
nimo denominador comum capaz de aglutinar políticas díspares na 
América do Sul, como as praticadas pelos governos de Venezuela e Co-
lômbia naquele momento. 

Do ponto de vista brasileiro, o movimento integracionista ampliava 
as frentes de negócio e fortalecia seu protagonismo político. os demais 
países da região tinham duas motivações fundamentais para se acercar. 
Por um lado, há aqueles que enxergaram a oportunidade de consolidar 
um campo político alternativo à influência estadunidense. Esta é a moti-
vação subjacente aos países sul-americanos que integram a ALBA. Por 
outro lado, há países que fazem negócios com o Brasil como fazem com 
qualquer país, como é o caso do Peru. Sintomaticamente, Venezuela e 
Peru são os dois países em que a odebrecht, corporação que simboliza 
a expansão apoiada pelas gestões petistas, movimenta maior volume 
de negócios. 

Em suma, a política externa brasileira instrumentalizou a integração 
regional em favor da expansão mercantil das chamadas “campeãs nacio-
nais”. Como se trata de negócios baseados na superexploração do traba-
lho e na devastação dos recursos naturais, foi esta a lógica da integração 
liderada pelo Brasil, expressa de forma lapidar na Integração da Infraes-



20 • Fabio Luis barbosa dos santos

trutura Regional Sul-Americana (IIRSA)5, lançada no governo Fernando 
Henrique Cardoso e incorporada posteriormente à UNASUL.

A retórica das gestões petistas associou esta expansão de negócios 
oligopólicos brasileiros e multinacionais ao “neodesenvolvimentismo” e, 
ao mesmo tempo, identificou este neodesenvolvimentismo com uma inte-
gração regional pós-neoliberal. Neste processo operou-se uma manobra 
ideológica multifacetada: confundiu-se interconexão com integração; 
crescimento com desenvolvimento; interesses oligopólicos com interesse 
nacional; diplomacia empresarial com cooperação sul-sul; e a internacio-
nalização de negócios brasileiros com integração pós-neoliberal. 

Por fim, confundiu-se a gestão de conflitos regionais, principal virtu-
de atribuída a UNASUL, com soberania. É importante recordar que os 
Estados Unidos sempre apoiaram o protagonismo brasileiro na região. 
Por exemplo, durante a administração obama, a subsecretária de Assun-
tos Políticos do Departamento de Estado, Wendy Sherman, enfatizou: 
“Hoje, o Brasil é um parceiro estratégico para endereçar questões globais 
– e não somente hemisféricas – de preocupação comum. E eu quero 
deixar claro que os Estados Unidos precisam e dão as boas-vindas ao 
positivo papel expandido do Brasil” (SHERMAN, 2012).

Ao longo das gestões petistas, não houve ocorrências em que a in-
tercessão brasileira nos assuntos regionais contrariasse a potência mun-
dial. o Brasil interveio em direção oposta aos interesses golpistas endos-
sados pelos Estados Unidos nas crises políticas em Honduras, em 2009, 
e no Paraguai, em 2012. No entanto, em ambos os casos esta atuação foi 
impotente para reverter o curso dos acontecimentos, a despeito de um 
esforço ostensivo na situação paraguaia.

A dimensão política da integração regional foi subordinada ao desíg-
nio do governo brasileiro de atuar como uma espécie de mediador regio-
nal: a esquerda responsável, que condena os excessos do chavismo e 
dialoga com a direita. Lembremos que a criação da UNASUR foi um avan-
ço, mas também uma forma de neutralizar a ALBA.

5 Proposta em 2000, durante uma cúpula de presidentes sul-americanos em Brasília, a IIRSA 
foi pensada como a dimensão de infraestrutura de um projeto de integração referenciada 
no regionalismo aberto. A carteira incluindo mais de quinhentos projetos de transporte, co-
municação e energia foi desenhada pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), 
que retalhou o subcontinente em dez eixos de integração e desenvolvimento segundo uma 
racionalidade orientada por corredores de exportação de matérias-primas. Em termos territo-
riais, pretendia-se superar dois obstáculos “naturais” à integração subcontinental, os Andes e 
a Amazônia, potencializando os nexos entre a costa Atlântica (o Brasil) e o Pacífico, em um 
contexto de gravitação do dinamismo da economia mundial para a Ásia. Na ocasião, muitos 
a interpretaram como a face infraestrutural da Área de Livre-Comércio das Américas (ALCA).
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6.
A análise precedente deriva em uma sexta hipótese: há uma corres-

pondência entre o alcance e os limites da onda progressista no plano 
nacional, e a dinâmica na esfera da integração regional.

o marco comum da onda progressista sul-americana, entre os pro-
cessos que reivindicaram uma orientação revolucionária e os que ace-
naram com o reformismo, foi a pretensão de se contrapor ao neolibera-
lismo. Porém, a despeito das credenciais radicais de alguns dos 
presidentes eleitos, prevaleceram gestões nos marcos do que foi descri-
to com benevolência como izquierda permitida (WEBBER & CARR, 2013), 
caracterizadas por sua complacência com as estruturas macroeconômi-
cas que herdaram. Mesmo na Argentina, na Bolívia e no Equador, onde 
presidentes foram derrubados em insurreições populares que urgiam um 
basta ao neoliberalismo, esta foi a regra. No Uruguai, em que o governo 
Mujica (2010-2015) legalizou o aborto, a união homoafetiva e a maconha, 
a economia se desnacionalizou a um ritmo acelerado e os tratados com 
os Estados Unidos sempre estiveram à espreita.

Vista em perspectiva estrutural, o acanhamento político destes pro-
cessos está referido à derrota do movimento histórico que lhe antecede. 
A contrarrevolução latino-americana, que teve sua expressão mais evi-
dente nas ditaduras militares, gerou as condições para o neoliberalismo 
que, por sua vez, consolidou a contrarrevolução.

Nesta perspectiva, o bolivarianismo venezuelano, assim como o 
MAS, na Bolívia, ou a Alianza País, no Equador, nasceram nas fendas da 
devastação neoliberal, que debilitou os instrumentos de luta convencio-
nais da classe trabalhadora, mas também desgastou os partidos da or-
dem. Assim como o Frente Amplio, no Uruguai, Fernando Lugo, no Para-
guai, e os Kirchner, na Argentina, todos encontraram uma sociedade 
sofrida e atomizada, disposta a dar um voto de confiança no novo, mas 
não a muito mais. A correlação de forças e o convencimento para a mu-
dança teriam que ser construídos.

Visto por este ângulo, o caráter das gestões petistas foi determinante 
para modular o sentido geral do processo. Além da importância política e 
econômica do Brasil, o país liderou um movimento de integração regional 
que potenciou as expectativas de mudança. Porém, a economia política 
do petismo projetou o seu modo de regulação do conflito social para a 
esfera regional, militando para conter a mudança não somente em seu 
território nacional, mas em toda a região.

Deste ponto de vista, a ressonância regional da UNASUL e a adesão 
unânime à sua coluna vertebral, a IIRSA, revela o alcance e o limite dos 
governos progressistas sul-americanos. Por um lado, fica evidente que a 
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exportação de matérias-primas é um denominador comum a todos, inclu-
sive àqueles que se autodescreveram como revolucionários. No melhor 
dos casos, observa-se que houve uma mudança política radical, como na 
Venezuela, onde foi sepultado o legado do Pacto de Punto Fijo, que de-
terminava um compartilhamento do Estado entre dois partidos desde os 
anos 1950; ou na Bolívia, cujo protagonismo indígena corroeu a sociedad 
abigarrada, caracterizada pelo apartamento social entre índios e não ín-
dios (ZAVALETA MERCADo, 1988). 

Entretanto, em qualquer caso, verifica-se uma incapacidade para criar 
uma alternativa ao que se denomina nos países hispano-americanos como 
extractivismo, ou seja, uma economia ancorada na exploração de recursos 
primários para exportação. A Venezuela bolivariana tentou enfrentar a 
questão, com resultados insuficientes. Mas prevalecem aqueles que nunca 
questionaram consistentemente este padrão, a despeito de uma retórica 
em contrário, plasmada nas constituições de Equador e Bolívia. E, diga-se 
de passagem, enfrentariam a hostilidade brasileira se o fizessem.

Nestes últimos casos, constata-se uma espécie de reciclagem, em 
que a novidade política é instrumentalizada para reproduzir o velho padrão 
de dominação, descrito por Florestan Fernandes como o “Estado Autocrá-
tico Burguês” (FERNANDES, 1975). Este é o caso dos governos do PT no 
Brasil, cujo projeto regional pode ser sintetizado em dois vetores: depen-
dência econômica nos marcos do extrativismo com benefícios relativos pa-
ra corporações brasileiras, que frequentemente são elos fracos em cadeias 
de negócios que não comandam; e autonomia política também relativa, 
cujo limite são os interesses dos Estados Unidos na região.

Evidentemente, essa ambiguidade entre progressismo político e 
conservadorismo econômico gerou situações contraditórias, como no ca-
so paraguaio, em que o apoio do Estado brasileiro a setores econômicos 
que se opõem à mudança política, como os plantadores de soja brasi-
guaios, terminou finalmente por revertê-la, por meio do golpe que derru-
bou Lugo em 2012 (SANToS, 2014). A vulnerabilidade de processos de 
mudança política ancorada no continuísmo econômico se revela em mo-
mentos como o atual, quando a queda no preço das commodities alimen-
ta situações críticas na região, com destaque para os casos da Venezuela 
e do Brasil. A corrosão das bases do pacto social lulista incide no proces-
so de integração regional, cuja fragilidade também se explicita.

Em resumo: o alcance da onda progressista foi a mudança política, 
que se concretizou em numerosos casos nacionais. Porém, o limite des-
ta mudança foi a continuidade macroeconômica, uma vez que as deter-
minações fundamentais do neoliberalismo permaneceram inquestiona-
das. A exceção foi a Venezuela, embora também neste país a tentativa 
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se deu nos marcos do extrativismo, impondo um limite que se mostra 
fatal para o bolivarianismo.

Este alcance e limite da onda progressista encontra correspondência 
na dinâmica regional, em que a novidade política (a UNASUL) se materia-
lizou nos marcos da continuidade econômica (a IIRSA).

7.
É preciso tirar as lições desta experiência histórica. A lição funda-

mental é que as presidências petistas, e a onda progressista de maneira 
geral, ilustram com clareza cristalina os limites para a reforma dentro da 
ordem na América Latina.

A mágica lulista pretendeu conciliar capital e trabalho no plano do-
méstico: o limite aos avanços para os trabalhadores era dado pelos inte-
resses do capital. De modo análogo, pretendeu conciliar soberania e im-
perialismo no plano regional: os limites da autonomia ambicionada eram 
os interesses dos Estados Unidos.

Mas os limites desta via ficaram evidentes. Em um país como o Bra-
sil – ou em um continente como a América Latina – há pouco que os tra-
balhadores tenham a ceder na relação com o capital, exceto o seu bem 
mais precioso: a autonomia.

Em síntese, a política associada à onda progressista se mostrou su-
ficiente para chegar aos governos, mas foi insuficiente para mudar os 
países. A tentativa de conciliação dos opostos implicou em diferentes es-
tratégias de desmobilização e/ou aparelhamento do campo popular (entre 
a cooptação no Brasil e a repressão em Bolívia e Equador); ao mesmo 
tempo, os negócios prosperaram e se fortaleceram. Portanto, em uma 
perspectiva histórica ampliada, o interregno progressista pode ser visto 
como funcional à reprodução da ordem, porque conteve a mudança em 
contextos onde a sublevação contra o neoliberalismo (latente como no 
Brasil, ou aberta como na Argentina, Equador e Bolívia) ameaçava a pró-
pria ordem.

Assim, o ocaso da onda progressista está associado ao esvaziamen-
to desta funcionalidade política (a contenção da mudança), em um con-
texto em que a crise do capitalismo se agrava (o fim do boom das commo-
dities), pressionando por políticas mais agressivas no subcontinente. o 
saldo da experiência variará em cada país. Mas o denominador comum é 
a urgência de uma política diferente, na forma e no conteúdo, para cons-
truir a mudança necessária. É preciso restituir a densidade histórica da 
esquerda latino-americana, identificada com a superação da desigualda-
de e da dependência, mas sequestrada na atualidade por variadas ex-
pressões de reformismo conservador.
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Reafirmar um horizonte de esquerda, capaz de superar a encalacra-
da histórica do subdesenvolvimento latino-americano, exigirá persistên-
cia, radicalidade e imaginação. Persistência, pois não há saídas imedia-
tas. Radicalidade, porque está colocada pela história. Imaginação, porque 
é preciso vislumbrar o diferente e o novo, a despeito da colonização cul-
tural e da resignação generalizada. Sem sentimentos e fazeres superio-
res à sociedade em que existimos, não há mudança possível. 

Traduzindo em termos políticos, a esquerda precisa de um projeto, 
organizações, métodos e valores de esquerda. No Brasil, a burguesia tem 
a sua agenda, que é o ajuste estrutural. Tem organizações, como o parla-
mento, a mídia, o judiciário e a polícia. Seu método é o terror do desem-
prego para disciplinar o trabalho, e o terror da repressão para lidar com a 
insubordinação. E seus valores são aqueles do neoliberalismo, como o 
individualismo, a concorrência e o consumo. 

A esquerda precisa construir uma política não apenas diferente, mas 
oposta àquela praticada pelos braços esquerdo e direito do partido da 
ordem: uma teoria e uma prática além do petismo.

É necessário um horizonte revolucionário, porque a história latino-a-
mericana comprova a impossibilidade da reforma. Este horizonte enseja 
um padrão civilizatório alternativo ao capitalismo, mas também ao comu-
nismo. Isso porque a revolução na periferia enfrenta a desigualdade em 
condições em que a igualdade na abundância é impossível.

Portanto, sua superioridade não pode ser material, e precisa ser cul-
tural: a sociedade revolucionária deve ser mais humana. o valor funda-
mental do humanismo revolucionário é a igualdade substantiva. A distri-
buição igualitária da riqueza é uma dimensão nuclear deste ideário, mas 
não é a única: o fim das hierarquias no trabalho, a participação na política, 
a igualdade de gênero e raça, a diferença cultural, também o integram. o 
antídoto à sedução do consumo, que prospera entre gente frustrada, só 
pode ser a realização humana referida à fruição da igualdade, da partici-
pação e da liberdade. o socialismo tem que ser uma cultura diferente e 
oposta ao capitalismo. 

As novas gerações têm uma sensibilidade apurada para a dimensão 
política e cultural da igualdade substantiva, mas enfrentam o desafio da 
eficácia associada ao centralismo. Práticas políticas precisam renovar-se, 
mas evitando o espontaneísmo associado ao pós-modernismo, que é ou-
tra forma de individualismo. o delicado paradoxo da radicalização demo-
crática na unidade revolucionária foi sintetizado por um jovem cubano, 
povo que entende do assunto: “o chamado à disciplina, dentro das filas 
revolucionárias, tem que estar compensado por uma indisciplina urgida 
pelas necessidades da mudança” (PÉREZ, 2008).
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É necessária a indisciplina para dentro, renovando as formas da po-
lítica, mas também para fora, transcendendo o cálculo parlamentar. As 
ocupações estudantis são uma amostra desta política corajosa e neces-
sária, porque desafia a ordem. No mundo de hoje, a rebeldia é a maturi-
dade da cultura.

Serão necessárias múltiplas práticas corajosas, movidas por milha-
res de organizações rebeldes, sedimentando a consciência de classe e o 
poder organizativo do povo brasileiro. Então, olharemos ao redor e a or-
ganização revolucionária estará. Este deve ser um desdobramento natu-
ral, tanto quanto o pedido de casamento é formalidade quando o namoro 
assentou, tijolo por tijolo, o amor.

Neste quadro, a candidatura da esquerda para 2018 será aquela que 
apontar para esta direção. o calendário eleitoral deve subordinar-se ao 
voto com os pés. Ir além do PT é ir além do Planalto: interessa a Brasília 
ocupada em vermelho. 

Parece longe, quando se anda de joelhos. Então, é hora de se 
levantar.
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