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“Antes a frase ia além do conteúdo;                                                                              

agora é o conteúdo que vai além da frase.” 

(Karl Marx - O 18 Brumário de Luiz Bonaparte) 

 

O pensamento acima exposto, exposto por Marx em seu 18 Brumário de Luiz 

Bonaparte, resumia em grande parte a conjuntura política colocada a partir do momento 

em que a burguesia consolida-se como classe e ao mesmo tempo germinam as primeiras 

contradições da nova ordem social e as primeiras formas de manifestação da 

possibilidade da constituição do proletariado como classe. A análise do autor, na época, 

revelava a inexistência de determinadas condições necessárias para a abertura de um 

novo período revolucionário, que pela primeira vez na história seria uma revolução da 

maioria contra a minoria, ou, em termos mais precisos, dos trabalhadores contra seus 

exploradores. Na falta das referidas condições objetivas para tal, Marx alertava que a 

frase ia além do conteúdo, ou seja, que os anseios dos trabalhadores encontravam sua 

manifestação e possibilidade de concretização no futuro. Com os sucessivos acúmulos 

históricos, erros, ensinamentos e, junto a isso, o amadurecimento de condições objetivas 

a um estágio no qual o desenvolvimento das forças produtivas já entra em choque com 

as relações sociais, poderíamos dizer que agora o conteúdo que vai além da frase. 

Compreendemos, porém, e tendo o entendimento de que o desenvolvimento histórico 

não é linear, que voltamos a um período onde precisamos avaliar os resultados e táticas 

empreendidas pelos trabalhadores na luta contra o capital de forma a apontar para um 

projeto revolucionário, entendendo a impossibilidade de compactuarmos com 

programas de colaboração de classes, reformistas e até mesmo com uma revolução 

pacífica, arraigada nos princípios de um “socialismo democrático”. 

                                                           
1
 Estudante de Educação Física Licenciatura da Universidade Federal de Santa Maria e coordenador da 

ExNEEF – Regional 6. 

 
2
 Estudante de Educação Física Licenciatura da Universidade Federal de Santa Maria e coordenador da 

ExNEEF – Coordenação Nacional. 



Passado mais de um século da elaboração das primeiras formas de luta pelos 

trabalhadores, poderíamos iniciar qualquer análise afirmando que já vivemos tempo 

demais para acumular experiências, nos educarmos enquanto classe e construir um 

projeto de sociedade autônomo, que representasse os interesses universais e, que, 

portanto, teríamos em mãos todas as condições para adentrarmos numa época de 

profundas mudanças. Porém, iniciamos o século XXI e ainda percebemos um longo 

caminho a trilhar. O regime do capital, porém, a cada dia, ao mesmo tempo em que 

escancara seu esgotamento, nos oferece todas as condições para compreendermos a 

necessidade da sua supressão. 

Ao olharmos para a materialidade, vimos o horizonte do aprofundamento de 

uma crise, que se expressa de diversas formas, desde um âmbito macroeconômico até a 

individualidade das pessoas, que não acreditam mais na política; que vêem a destruição 

do planeta, mas não conseguem visualizar alternativas; que não conseguem até mesmo 

dar um sentido às suas vidas em meio à ordem social posta etc. Essas manifestações 

revelam algo mais profundo, revelam a própria impossibilidade do capitalismo em 

resolver suas próprias contradições, que se acentuam cada vez mais a partir de um 

estágio em que vive uma crise, uma crise do sistema do capital. A identificação das 

crises como um elemento intrínseco ao funcionamento do próprio capital nos revela que 

elas sempre existiram, porém, sob a ótica de uma crise profunda, temos o entendimento 

de que seus efeitos cada vez mais se adensarão. Para Mészáros (2011, p. 796), 

caracterizar a crise social que passamos perpassa pelo entendimento de que: 

“(1) seu caráter é universal, em lugar de restrito a uma esfera 

particular (por exemplo, financeira ou comercial, ou afetando este ou 

aquele ramo particular da produção, aplicando-se a este ou àquele tipo 

de trabalho [...]; (2) seu alcance é verdadeiramente global [...]; (3) sua 

escala de tempo é extensa, contínua, se preferir, permanente, em lugar 

de limitada e cíclica, como foram todas as crises anteriores do capital; 

(4) em contraste com as erupções e os colapsos mais espetaculares e 

dramáticos do passado, seu modo de se desdobrar poderia ser 

chamado de rastejante”. 

 A análise do autor identifica defeitos estruturais e a ativação dos limites 

absolutos do sistema no mecanismo de acumulação do capital a partir da década de 

1970, onde a base da valorização capitalista– o taylorismo-fordismo e o estado de 

intervenção social – dá sinais de insuficiência. É neste período onde as teses neoliberais 

são retomadas, ganham força e constituem a base da política de atuação tanto da 

burguesia internacional quanto dos estados nacionais dentro da chamada “globalização 



econômica”. Com uma concepção de críticas profundas à regulação econômica feita 

pelo estado e também combatendo as organizações classistas dos trabalhadores 

(especialmente os sindicatos) para construir uma nova sociabilidade, a burguesia coloca 

no campo da luta de classes uma contra-revolução preventiva, de caráter permanente. 

 Essa nova forma de intervenção burguesa não se dá por acaso, mas através do 

entendimento de que ela tem a necessidade de aprofundar seu domínio político-

ideológico, abrir e explorar novos campos de valorização do capital e, junto a isso, 

conformar para a formulação de uma nova sociabilidade, dentro dos limites do capital. 

Tendo o entendimento de que “pressionada pela necessidade de mercados sempre mais 

extensos para seus produtos, a burguesia tende a conquistar a terra inteira. Tem que 

imiscuir-se em toda a parte, instalar-se em toda a parte, criar relações em toda a parte 

(MARX, 2002, p. 29)”, ao olharmos para a conjuntura da década de 1970, 

compreendemos que essa necessidade de mudança nos padrões de acumulação 

capitalista era fruto do esgotamento de duas décadas de crescimento econômico 

acelerado, na fase do pós 2ª guerra mundial. Com grandes excedentes econômicos 

sobrando, criaram-se novas esferas de investimentos (como o mercado financeiro), a 

desregulamentação de direitos, a quebra das fronteiras nacionais e a diluição dos limites 

entre o público e o privado, para citarmos algumas mudanças ocorridas. Contudo, e 

observando todas as medidas tomadas pela burguesia como tentativa de dar sobrevida 

ao sistema do capital, os limites absolutos deste sistema estão colocados, limites que 

colocam em contradição 

(...) a própria estrutura causal. Conseqüentemente, ultrapassá-los 

exigiria a adoção de estratégias reprodutivas que, mais cedo ou mais 

tarde, enfraqueceriam inteiramente a viabilidade do sistema do capital 

em si. Portanto, não é surpresa que este sistema de reprodução social 

tenha de confinar, a qualquer custo, seus esforços remediadores à 

modificação parcial estruturalmente compatível dos efeitos e 

consequências de seu modo de funcionamento, aceitando sem 

qualquer questionamento sua base causal – até mesmo nas crises mais 

sérias (MÉSZÁROS, 2011, p. 175). 

 Seus limites não podem ser resolvidos no interior de sua própria lógica, pois são 

expressão de seu próprio modo de ser, sendo que para resolvê-los o capital entraria em 

contradição consigo mesmo. Eles manifestam-se, para o autor, em quatro pontos, quais 

sejam: 1) o desemprego crônico; 2) a luta pela emancipação das mulheres; 3) a 

destruição dos recursos naturais; e 4) o conflito entre o desenvolvimento dos estados 

nacionais com o capital transnacional. 



Essa conjuntura de ampla crise no sistema do capital mostra-nos também que 

ainda existem altas e baixas na economia capitalista, ou seja, picos onde as 

manifestações de crise se elevam. A exemplo disso citamos a chamada crise financeira 

de 2008, que teve como causa uma bolha especulativa criada no setor imobiliário dos 

EUA e que teve repercussão em outros setores e em outros países, ganhando uma 

dimensão global. 

 Diante da impossibilidade de resolver seus próprios problemas, o mecanismo de 

funcionamento da sociedade não só fornece as contradições necessárias para sua 

superação, mas fornece também seus próprios coveiros. A tarefa de uma superação 

estrutural do atual modo de organização social está dada; as condições de esgotamento 

da velha ordem e de construção de uma nova estão apresentadas; o que nos importa 

agora é compreender os caminhos possíveis para tal realização, ou em outros termos, a 

construção da estrada que levará os coveiros a enterrarem toda a antiga sociedade e 

inaugurarem a verdadeira história da humanidade, uma história longe da opressão, da 

exploração do homem pelo homem e da divisão social em classes. 

A realidade mostra, no entanto, que a luta será árdua. Além da intensificação das 

formas de exploração do homem, da natureza e de todos os sinais de insustentabilidade 

do modelo social colocado, as luta de classes revela as dificuldades dos trabalhadores 

em conseguirem dobrar seus adversários, ir além de reivindicações e lutas que situam-se 

dentro dos limites da ordem capitalista. Ao mesmo tempo em que a burguesia perde o 

controle da própria forma organizativa que criou, arrasta os trabalhadores, junto de si, 

para o fundo do poço. Preso às determinações do capitalismo, os trabalhadores vivem o 

dilema de uma classe que precisa se assumir enquanto classe que nasce da ordem do 

capital e que precisa destruí-lo, ou seja, uma classe que precisa entender a necessidade 

de negar a si mesmo. Mesmo em meio a um bombardeio ideológico e a uma falta de 

direção política, ela consegue dar alguns sinais de entendimento da necessidade de uma 

ruptura radical, como nos mostram alguns exemplos recentes em alguns países 

europeus, como é o caso da Grécia, onde medidas de austeridade estão sendo tomadas 

para controle da crise econômica, o que tem levado milhares de trabalhadores a 

reivindicarem o fim do reinado dos bancos e das grandes empresas, células que 

alimentam o regime do capital no atual estágio do desenvolvimento histórico. 



Ainda a nível global, o imperialismo, conceito historicamente determinado, 

mostra a marcha da sociedade para sua divisão cada vez mais definida entre alguns 

poucos que concentram os meios de produção e uma grande massa de miseráveis, que 

vivem em condições indignas. O Relatório mundial do emprego, documento elaborado 

pela Organização internacional do trabalho (OIT), ainda em 2004/2005, revelava que 

desde aquele período passamos a ter metade dos trabalhadores do mundo vivendo 

abaixo da linha da pobreza, não conseguindo atingir a renda de um dólar por dia
3
. Do 

outro lado, os 200 homens mais ricos do mundo possuem mais dinheiro que os 2,5 

bilhões de pessoas mais pobres do mudo.  

Sob a fase monopolista do capital, entramos numa nova fase da precarização 

estrutural do trabalho (ANTUNES, 2009), com sua maior degradação e exploração, 

transformando o que era pra ser elemento fundante da vida humana na causa da sua 

destruição. Os novos contornos assumidos pelo mundo do trabalho desde sua 

reestruturação (processo que não tem fim, mas está sempre acontecendo) trazem 

implicações não só para os trabalhadores de forma isolada, mas também à sua 

organização coletiva. A desproletarização de uma grande parcela de trabalhadores, o 

surgimento de grandes contingentes de subempregados e terceirizados e a retirada de 

garantias trabalhistas tem formado uma nova morfologia do trabalho. Na América 

Latina, incluso o Brasil, a inserção de forma dependente na economia mundial realça 

traços de super exploração do trabalho. Assim, o panorama geral anunciado é 

catastrófico. Há um modo social organizacional que vai levando a natureza e a 

humanidade à sua extinção; uma economia cada vez mais em crise e que não apresenta 

possibilidades de se auto-sustentar; e, sobretudo, vivemos num período onde a falta de 

perspectivas históricas de transformação social é exacerbada. 

Mas, se as contradições estão cada vez mais evidentes, por que há tanta 

dificuldade de os homens se entenderem enquanto sujeitos da história, que fazem a 

história, e assumirem as tarefas do seu tempo? 

 Poderíamos, sem problemas, apenas argumentar que a subjetividade da classe 

não está dada e que precisamos, portanto, desenvolver as condições subjetivas 

necessárias para que os trabalhadores se coloquem em movimento. Contudo, 
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necessitamos entender as causas disso tudo para termos uma compreensão ampliada dos 

desafios colocados. 

 Historicamente, as próprias construções e experiências dos trabalhadores 

serviram de referência a si mesmos. Assim aconteceu com a comuna de paris, com a 

revolução russa de 1917 e a construção do estado operário e também com a 

socialdemocracia. Nenhuma destas experiências, porém, conseguiram transcender as 

amarras do capital, seja por limitações objetivas do seu tempo, seja pelo confortável 

amoldamento à ordem por que passaram.  

 Compreendemos que, visualizado de forma imediata, a classe trabalhadora, 

principalmente no Brasil, se encontra estagnada. Esse processo de amoldamento carrega 

traços das experiências que não deram certo, mas é determinada, principalmente, pelo 

processo de transformação das principais referências de organização e luta no país, que 

assumiram para si a construção do projeto burguês de sociabilidade. O Partido dos 

Trabalhadores (PT), carregando consigo a Central Única dos Trabalhadores (CUT), a 

União Nacional dos Estudantes (UNE) e influenciando também os movimentos sociais, 

passa a não mais representar os interesses do trabalho no seu embate contra o capital.  

 O processo de transformismo
4
 sofrido pelo PT evidencia o movimento mais 

amplo de consolidação neoliberal no mundo, que acaba por colocar a acumulação do 

capital sob novas bases e também constrói a noção do individualismo humano junto à 

tese do fim da história (FUKUYAMA, 1992). Desta forma, abre-se o debate sobre o fim 

das classes sociais e de um sujeito revolucionário, o fim da possibilidade de superação 

do capital e o seu reinado absoluto sobre a humanidade. A queda do muro de Berlim e o 

fim do chamado socialismo real ofereceram novas oportunidades para que a burguesia 

implementasse o projeto neoliberal no mundo todo. Ao mesmo tempo, fez com que o 

mesmo projeto encontrasse eco nos trabalhadores, que passam a restringir sua atuação 

política a obtenção de melhorias por dentro da ordem. O problema colocado, é que o 

sistema do capital, mergulhado na sua profunda crise, não permite mais melhorias ou 
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reformas que venham a favorecer os trabalhadores. Assim, abre-se um novo ciclo de 

contradições, onde se coloca de vez a impossibilidade de manutenção deste sistema. 

 Mesmo assim, o projeto burguês fora legitimado como sendo também o projeto 

dos trabalhadores, num pacto de classes que passa a se consolidar a partir do segundo 

mandato de Fernando Henrique Cardoso, já no final da década de 1990, que não abre 

mão, porém, da política de desertificação neoliberal (ANTUNES, 2004).  

A implementação do neoliberalismo na América Latina se deu de forma distinta 

do resto dos países. Aqui, ao invés de combater as organizações sindicais ao extremo e 

também abrir bruscamente o estado para a intervenção do mercado, a política neoliberal 

foi aplicada de forma mais sutil, inclusive no Brasil. Com políticas inflacionárias, 

resultado da entrada de maciços investimentos estrangeiros, os governos brasileiros, 

para controlar as altas inflacionárias utilizavam-se da medida de retirar parte da moeda 

em circulação para baixar o preços dos produtos. Porém, retirava da pior forma: através 

da retirada de direitos trabalhistas, principalmente mecanismos de rebaixamento do 

salário. 

Sob essa lógica, Collor de Melo dá o pontapé inicial no início dos anos 90 para a 

implementação, de vez, do neoliberalismo à brasileira. Seus planos além de não 

conseguirem atuar na estabilização da moeda brasileira, caíram por terra diante de 

escândalos de corrupção. Collor, tendo seu impeachment, deixa a Itamar Franco a tarefa 

de tornar concreto o projeto que fora fracassado. É, porém, com a implementação do 

plano real e a ascensão de Fernando Henrique Cardoso que o neoliberalismo no Brasil 

toma corpo. Com a política de enxugamento da máquina estatal e abertura de campos 

estratégicos para gerenciamento do mercado junto à política de privatizações e também 

combate a organizações contrárias ao seu projeto (o maior exemplo foi à repressão à 

greve dos petroleiros de 1995, no primeiro ano de seu mandato; o fuzilamento de 9 sem-

terras em Corumbiara (RO) em julho de 1995; e o massacre de outros 19 trabalhadores 

rurais sem-terra em Eldorado dos Carajás (PA), no ano seguinte, em 1996) FHC avança 

com todo vapor sobre tudo que havia sido arduamente conquistado pelos trabalhadores 

brasileiros. 

Ainda no primeiro mandato, em 1995, institui a Reforma Administrativa do 

Aparelho do Estado, onde abre mão do gerenciamento estatal de algumas áreas sociais - 

o estado apenas financiaria estas atividades, sendo aberto ao mercado a possibilidade da 



sua administração –, formalizando parcerias público privadas e preparando todo o 

terreno para o aprofundamento do neoliberalismo brasileiro. Fazendo críticas ao 

neoliberalismo radical, que colocada o mercado acima de tudo, e também à esquerda, 

que defendia uma intervenção estatal mais forte, o governo FHC atua na tentativa da 

formação de uma terceira-via, que recupera traços do reformismo social-democrata, mas 

que possui mais similitude com a política liberal. 

A esquerda brasileira ainda conseguia dar combate a algumas políticas que o 

governo buscava realizar, como aconteceu com a reforma da previdência e vários 

ataques à educação pública. É nesse contexto que as bases de implementação neoliberal 

começam a ser remodeladas. Visualizando a impossibilidade de desenvolvimento do 

neoliberalismo a partir de uma relação truncada com o restante da sociedade, o governo 

brasileiro dá os primeiros passos para uma tentativa de ter coesão social a partir de 

políticas de alívio a pobreza e também de um “estado mais próximo ao povo”. Agora, 

ao invés de uma relação pautada na utilização da força, o estado brasileiro busca a 

formação de um pacto social através de consensos entre trabalhadores e frações da 

burguesia. O projeto de desenvolvimento dependente do Brasil a partir de 1990, 

portanto,forma uma política de consenso, que, quando encontra obstáculos, recupera 

elementos autoritários e que utilizam a força política, econômica e militar. O projeto em 

curso visa favorecer tanto as frações burguesas que atuam dentro do país a partir da 

super exploração dos trabalhadores brasileiros quanto, e principalmente, ao capital 

internacional. 

O projeto burguês recebia fortes críticas pelos partidos de esquerda e mesmo 

algumas organizações centristas. Foi no curso de sua implementação que o PT, pela 

primeira vez na história, elege um presidente da república. O ano de 2003 marca o 

início do mandato de Lula da Silva, figura pública e dirigente sindical que construiu, 

junto consigo e com os trabalhadores, um ciclo de lutas que tem início no período da 

abertura do regime ditatorial-burguês. Em 2003, porém, quando de vez o PT consegue 

assumir a direção política do estado brasileiro, o partido já havia degenerado sua ação 

de classe, servindo como meio para dar continuidade à realização do projeto neoliberal 

no Brasil. Antes mesmo de ser eleito, Lula da Silva lança uma Carta ao povo brasileiro, 

onde se afirma que “O Brasil quer mudar. Mudar para crescer, incluir, pacificar. Mudar 

para conquistar o desenvolvimento”. Sob o compromisso de respeitar a autonomia das 

instituições democráticas brasileiras e também de dar continuidade à rendição nacional 



frente aos imperativos do capital internacional, Lula da Silva, utilizando-se da sua figura 

pública, aprofunda o projeto neoliberal por um lado e, por outro, consegue contornar a 

resistência dos trabalhadores organizados, cooptando várias entidades combativas. 

No primeiro mandato, o PT consegue colocar em curso a reforma da 

previdência, política que não havia conseguido ser feita por FHC, evidenciando que o 

modo de atuação petista era mais eficaz para a formação de consensos e também para 

dar prosseguimento ao desenvolvimento do neoliberalismo. Com a confiança de amplos 

setores da sociedade, o PT realiza proezas que nem mesmo os governos declarados 

burgueses conseguiram. 

 O projeto petista, que não se apresenta como a alternativa dos trabalhadores ao 

conservadorismo burguês, é formulado ainda nos anos 80, tendo como base uma leitura 

peculiar do capitalismo dependente. Nesta época, o PCB, analisando o atraso de etapas a 

serem vencidas para abrir espaço a uma revolução socialista, formula o Plano de 

Desenvolvimento Nacional, onde se alia com setores da burguesia nacional para efetivar 

uma revolução burguesa tardia e desenvolver as forças produtivas. A tática utilizada 

mostrou-se equivocada. Ao invés de aliarem-se aos trabalhadores, a burguesia nacional 

construiu uma ditadura militar. 

 Sob o mesmo entendimento, de que o país necessitava de reformas burguesas, o 

PT formula as bases de um Projeto Democrático Popular, que coloca junto à construção 

da revolução socialista o cumprimento de tarefas democráticas em atraso. Assim, a 

estratégia petista afirmava a necessidade de acúmulo de forças, fazendo reformas 

populares e alianças com os setores explorados, oprimidos e também setores médios. O 

projeto, no entanto, amolda-se à ordem, sendo que a tomada do poder e a luta por 

democracia tornam-se fins em si mesmo. A tática transforma-se em marco estratégico. 

Ao adentrar por dentro das estruturas do estado, e sob a conjuntura de ampla crise no 

sistema do capital, o PT, quando passa a governar o país em 2003, limita-se a dar 

continuidade ao projeto burguês mascarando sua política. Sob o caminho de políticas 

assistencialistas, de alívio à pobreza, como o Bolsa Família, busca-se uma maior 

distribuição de renda - distribuição que acontece dos trabalhadores aos banqueiros e 

setores burgueses – como forma de aparentar um governo popular. Desta maneira, a 

desculpa utilizada centra-se na argumentação de que não há correlação de forças 

favorável à implementação de um projeto que ataque as bases do capital. Na atual 



conjuntura, onde o Brasil torna-se país capitalista de desenvolvimento monopolista, 

com um estado burguês maduro e uma estrutura de classes capitalista, a revolução só 

pode ser socialista, e não democrática. 

 Nesse processo de amoldamento, vários setores da classe são levados de arrasto. 

Uns defendem o partido, outros o projeto do partido, democrático e popular, como se 

este fosse dos trabalhadores. Compreendemos que a história tem mostrado a quem tem 

servido o projeto democrático popular, que em essência encontra impossibilidades de 

ser efetivado. Se a política de ampliação da democracia (burguesa) é feita, as reformas 

populares, que dariam conta também de formar as condições subjetivas da classe 

trabalhadora, são impossibilitadas; acontecem, mas não na ótica dos trabalhadores e sim 

da burguesia. Assim, o PT, junto a uma ampla base governista, limita-se a ampliar seu 

leque de alianças e gerenciar o estado burguês, dando forma a um social-liberalismo. 

Iasi (2012) afirma que “o resultado desta alternativa foi o desarmar da classe 

trabalhadora para a disputa real da luta de classes, subordinando-a a defesa de um 

governo que de fato representava um projeto que não era mais o seu”. 

 A reforma da previdência, o pagamento da dívida externa, o escândalo do 

mensalão, e implementação de uma contra-reforma universitária e toda decapitação 

intelectual da classe são exemplos de como Lula da Silva se conformou e conformou a 

classe aos ditames da ordem do capital. Além de não avançar um palmo sequer na 

distribuição de terras por via da reforma agrária, Lula estimula o crescimento do 

agronegócio; abre espaços importantes para a inserção do capital em todas as esferas 

sociais, sendo que a educação vem sendo um dos principais pólos da intervenção 

governista neste sentido. 

 A educação, área promissora e ainda a ser explorada é uma das que mais vem 

sentindo os impactos desta política. Primeiramente, Lula não retira o veto colocado por 

FHC ao artigo do Plano Nacional de Educação aprovado no ano de 2001 que previa 

maior investimento na área. Em 2004, aprova, de forma fatiada, uma contra-reforma 

universitária que no final de 2004 cria a Lei de Inovação Tecnológica (LIT), lei 10.973, 

encaminhada pelo Ministério da Ciência e Tecnologia; o Sistema Nacional de Avaliação 

do Ensino Superior (SINAES); o Programa Universidade Para Todos (PROUNI) em 

janeiro de 2005; e o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais (REUNI) já em 2007, no seu segundo mandato. Assim, abre a 



universidade pública brasileira, considerada um mercado em potencial, para um 

processo de privatização silenciosa. Ao mesmo tempo, investe maciçamente na 

ampliação do ensino privado e também na transferência de recursos das instituições 

públicas para as privadas. 

 As medidas tomadas por Lula da Silva não encontraram resistência nos setores 

organizados da classe. Assim, para manter viva a idéia de que seu governo era do 

“povo”, inúmeras políticas foram criadas no intuito de oportunizar aos trabalhadores 

maior acesso a bens e serviços que antes não faziam parte da sua realidade. O PROUNI 

colocou o filho do pobre na universidade; o programa minha casa minha vida oferece 

moradia a quem precisa; o bolsa família dinheiro a quem não tem; o programa de 

aceleração do crescimento moderniza as estruturas das cidades brasileiras. Não vem a 

tona, no entanto, que todas estas políticas têm um duplo caráter, pois ao mesmo tempo 

em que “democratizam” bens e serviços, o fazem na perspectiva de atender à pressão do 

mercado. Assim, o PROUNI tira investimentos do setor público e amplia a educação 

privada; o programa minha casa minha vida e o programa de aceleração do crescimento 

abrem campo fértil para desafogar as empreiteiras. A síntese disso é o entendimento de 

que até mesmo bandeiras e necessidades históricas dos trabalhadores passam a fazer 

parte da engrenagem capitalista no seu período de crise. 

 A ideologia petista também afirma a formação de uma nova classe média, 

produto do desenvolvimento brasileiro na economia mundial. Acontece que a “nova 

classe média” nada mais é do que setores empobrecidos que aumentaram seu padrão de 

consumo pela utilização de crédito, ou seja, a classe média brasileira, além de ser um 

engodo, é uma criação para aumentar o consumo das massas empobrecidas e, portanto, 

atender também aos interesses do mercado. 

 O governo Lula nada mais faz do que cumprir à risca os desejos dos organismos 

coletivos do capital, abrindo o Brasil cada vez mais o país à exploração estrangeira. No 

seu último dia de mandato, em 31 de dezembro de 2010, ainda deixa um “presente” aos 

brasileiros ao editar uma medida provisória que privatiza os hospitais universitários. 

Deixando esse legado, sua sucessora, a também petista Dilma Rousseff, é eleita sob 

promessas de “fazer tudo o que Lula não fez”. Já nos primeiros dias de mandato, Dilma 

corta 50 bilhões de reais do orçamento público, comprometendo áreas como educação e 

saúde na tentativa de cumprir as metas de superávit para transferência de dinheiro para 

salvar os bancos internacionais em crise.    



 Porém, aqui faremos uma distinção fundamental entre os dois governos, embora 

construam o mesmo projeto. O modo de atuação e a forma como a política é 

implementada sofre distinções de Lula para Dilma. Se aquele conseguia colocar os 

trabalhadores de joelhos obtendo seu consenso, esta procede de forma mais dura e 

truculenta, abrindo um espaço maior de contradições. Do início de seu mandato até os 

dias atuais, Dilma/PT elaborou um Plano Nacional de Educação, que transforma lógica 

da contra-reforma universitária em política universal para os demais âmbitos do ensino; 

um novo código florestal, que interessa aos ruralistas e permite a continuidade da 

exploração desenfreada das riquezas naturais do país; aprovou o início da construção da 

usina hidrelétrica de Belo Monte, um crime contra a vida; efetuou, em 2012, um novo 

corte no orçamento público, de 60 bilhões de reais; dá continuidade às obras da copa do 

mundo; e continua precarizando as áreas essenciais para a população. O Orçamento 

público de 2012 revela que o Brasil destina 47,19% do seu PIB para pagamento de juros 

e amortizações de uma dívida que não é nossa. De outro lado, o mesmo governo reserva 

à educação 3,18 %, à saúde 3,98%, à cultura 0.09%, para termos alguns dados que 

dimensionam a atuação do governo petista. Não bastasse o desmonte do setor público 

através dos cortes no orçamento, Dilma, após uma primeira onda de privatização de 

aeroportos, anuncia o lançamento do programa Investimentos em logística, onde irá dar 

prosseguimento às privatizações de aeroportos, ampliando a ação para portos e dando 

concessões de rodovias para o setor privado. Os ataques seguem fortes e não têm 

indícios de que terão fim.  

Mas e a classe, como se encontra em meio a um emaranhado de contradições, 

onde o principal partido por si criado já constrói outro projeto que não pertence a si? 

 Acontece que junto com toda a política econômica e social que acompanhou o 

neoliberalismo, uma nova face da ideologia capitalista se formou, amoldando a 

subjetividade da classe à ordem do capital, fazendo com que defenda um projeto que 

não é seu.  É Marx quem afirma que “a burguesia não pode existir sem revolucionar 

constantemente os instrumentos de produção e, portanto, as relações de produção, isto é, 

todo o conjunto das relações sociais”. Acontece que desde o período de consolidação da 

burguesia como classe dominante até hoje, quem tem aprendido mais com as 

experiências (tanto conservadoras, como as revolucionária) foi justamente ela, a classe 

burguesa. Os trabalhadores necessitam, ainda, retirar do passado e do presente os 

ensinamentos que a história tem dado. A burguesia, ao contrário, além de revolucionar 



os meios de produção e as relações sociais, revolucionou as próprias técnicas de contra-

revolução, de acordo com Fernandes (1980). 

A burguesia aprendeu a usar globalmente as técnicas que lhe são 

apropriadas de luta de classes e ousou incorporar essas técnicas a uma 

gigantesca rede institucional, da empresa ao sindicato patronal, do 

Estado às organizações capitalistas continentais e de âmbito mundial. 

Enquanto o movimento socialista e o movimento comunista optaram 

por opções “táticas” e “defensivas”, a burguesia avançou 

estrategicamente, ao nível financeiro, estatal e militar, e precedeu a 

uma verdadeira revolução das técnicas de contra-revolução. Inclusive 

abriu novos espaços para si própria, explorado as funções de 

legitimação do Estado para amarrar as classes trabalhadoras
5
 à 

segurança da ordem e soldar sindicatos ou partidos políticos aos 

destinos da democracia (p. 84 – grifos no original). 

 A burguesia procedeu às reivindicações que a classe fazia clamando por 

democracia, exigindo direito à cidadania, tentando entrar por dentro do estado burguês. 

Realizou ajustes para dar cabo ao processo de amoldamento da classe e suas 

organizações à ordem. Hoje encontra-se de perna cruzada, descansada, não tendo nem 

mesmo o esforço de dispêndio de energia para governar o país, as cidades e estados; não 

tem mais dores de cabeça com preocupações de possíveis resistência dos trabalhadores; 

enfim, aproximaram de si um partido político que conseguiu azeitar a roda do capital 

em pleno período de crise e ainda mostrar que “não há solução”. Nada de novo há. A 

história Brasileira mostra que as frações burguesas conservadoras sempre formularam a 

política nacional através de pactos por cima, excluindo a população dos mecanismos de 

decisão. Hoje o que se mostra é que há uma tentativa de criação da idéia da democracia 

plena, e acesso a todos, e que todos têm poder de decisão numa república democrática, 

escondendo e não mostrando que os pactos, por mais que realizados com o 

consentimento dos trabalhadores, só servem à burguesia e à pequena burguesia. 

Estes pactos de dominação ou pactos conservadores entre frações da 

classe dominante, mais do que marcas de determinados momentos 

históricos, demonstram as características da burguesia brasileira: 

submissão a capital internacional, negociação com camadas 

conservadoras internas e a luta por seus interesses particularistas, que 

só fazem aprofundar nossa dependência em relação aos países centrais 

do capitalismo. Esta composição política entre setores conservadores, 

acomodando, inclusive, os interesses mais arcaicos de determinadas 

frações de classe e a exclusão ou a busca do consenso passivo das 

massas populares, não são fenômenos historicamente datados, mas são 

                                                           
5
Temos desacordo com a utilização do conceito de classes trabalhadoras, pois compreendemos que só 

existe uma classe trabalhadora. Utilizamos a análise do autor, porém, no entendimento de que ele 

vivenciou parte do processo em debate, sendo que suas análises são também expressão do seu tempo 

histórico. 



características inerentes à ação das burguesias dos países periféricos 

(LIMA, 2005, p. 187). 

 

 A classe trabalhadora, por outro lado, seguiu esse mesmo destino, confiando e 

legitimando o projeto democrático popular. Porém, isso não se deu não na sua 

completude. Em meio ao processo de transformismo petista, vários setores começaram a 

apontar a necessidade de ruptura com o partido e o projeto que defendia, passando 

também a apontar a necessidade de uma nova organização para os trabalhadores. Já em 

1992, um setor que sai do PT se reorganiza no ano seguinte através da fundação do 

Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados (PSTU). Nesse contexto político, 

alguns outros partidos também já colocavam-se contrários aos rumos petistas, como o 

próprio Partido Comunista Brasileiro. 

 Mesmo assim, era maior a esperança de que tudo mudaria no momento em que o 

PT conseguisse de vez tomar o estado, e de que todo o amoldamento petista era 

justamente uma tática para tal. Após 2003, quando mostra que realmente não era mais 

um partido dos trabalhadores, inicia-se um processo de maior fragmentação da esquerda 

brasileira. Em 2004 nasce o Partido Socialismo e Liberdade que tem como setor 

fundacional um grupo que sai do PSTU, mas que passa a aglutinar setores que rompem 

com o PT. 

 Essa reorganização se dá também nos setores sindical, popular, estudantil etc., 

ou seja, a esquerda como um todo passa a reorganizar seus instrumentos de luta e 

também suas bases. Claro está que este processo não tem início estanque no período de 

ascensão petista ao governo; esse período é utilizado como um marco. Também não é 

um processo que tem um final delimitado de antemão, mas que se arrasta pelos dias 

atuais e, ao que tudo indica, prosseguirá ainda por um bom tempo. 

Vimos que mesmo com o curto período de tempo entre a falência do PT para os 

trabalhadores e os dias atuais, algumas tentativas de reorganização já foram realizadas, 

principalmente no que tange a criação de novos instrumentos de lutas e espaços de 

organização da classe. Essas tentativas têm esbarrado em limites impostos tanto pela 

conjuntura política quando pela fragmentação da esquerda hoje. O período de refluxo 

das lutas fracionou a esquerda ainda mais, formando novos grupos políticos, que tentam 

cada um da sua maneira criarem políticas para reorganizar a classe. 



Assim, vimos, para citarmos exemplos, a fundação da CSP-Conlutas, criada no 

Congresso da classe trabalhadora de 2010 de articular setores populares, sindical e 

estudantil; a criação do FENEX, da CONLUTE e da ANEL no movimento estudantil; 

proposições de espaços de articulação entre setores do movimento sindical; frentes de 

esquerda em processos eleitorais, etc. A maior parte das organizações, e isso temos 

acordo, tem defendido dois pontos necessários para o período, quais sejam, unidade nas 

lutas e trabalho de base, dois elementos que o Movimento Estudantil de Educação 

Física (MEEF) também vêm apontando. Entendemos a necessidade da unidade nas 

lutas, mas não uma unidade a todo custo. A unidade precisa se dar com os setores que 

tem acordo programático como forma de combater a atual base governista e mostrar 

todas as suas contradições aos trabalhadores. Nisso tudo, o trabalho de base entra como 

o fundamento da reorganização, que será um processo lento, mas que precisa ter 

consistência.  

Entendemos que diante do atual período histórico, de ofensiva neoliberal e do 

recuo do projeto socialista, necessitamos de algumas mediações no diálogo com a classe 

como forma de levarmos o debate a ela sem sermos esquerdistas,porém não rebaixando 

os princípios socialistas. O MEEF, através da atuação em algumas pautas de luta do 

movimento estudantil, vem apontando indícios de como realizar esse trabalho. Através 

das contradições cotidianas mais sentidas pelos estudantes, o movimento consegue 

direcioná-las a um projeto maior, colocando o entendimento de que a resolução dos 

problemas sociais hoje perpassa pela ruptura com a ordem do capital. 

A reorganização, contudo, não depende somente das forças revolucionárias, mas 

também das contra-revolucionárias. Hoje, o que está em curso é uma contra-revolução 

permanente, que conta com a atuação dos tradicionais setores conservadores da política 

brasileira, mas, acima de tudo, com a atuação petista, que como já colocado vem 

construindo o projeto do capital. O PT não somente passa para o outro lado da luta de 

classes, mas atua pelo outro lado na luta de classes. Vimos inclusive mecanismo para 

isso, como o financiamento da UNE, que também abandonou a perspectiva da luta; o 

colaboracionismo da CUT, maior central sindical do país e que mantém estreita relação 

com o PT; a fundação de novos sindicatos patronais, como o PROIFES, criado em 

2004; todas medidas que vêm formando uma casta de burocratas, que se desprendem da 

classe e atuam por cima das relações estabelecidas incutindo uma prática imobilista no 



seio das organizações dos trabalhadores. A reorganização da classe, portanto, perpassa 

também pela derrota, na prática, ao projeto petista. 

O mecanismo de criação de espaços e/ou ferramentas a partir da deliberação das 

direções do movimento ou dos partidos políticos, quando não existem condições 

concretas para tal, na idéia de que primeiro organizamos um espaço e depois chamamos 

a classe para dentro, não vem dando certo. A Executiva Nacional de Educação Física 

(EXNEEF), analisando esse processo dentro do movimento estudantil, afirma que: 

(...) entendemos a necessidade da criação de uma nova ferramenta dos 

estudantes em nível nacional que aprofunde a reorganização do ME 

pela base.  Deve-se acompanhar o processo de reorganização do ME, 

e por isso a ExNEEF deve constantemente avaliar as condições 

objetivas de lutas nacionais e a conjuntura do ME para que o 

MEEF/EXNEEF se insira de forma combativa e fomente o debate 

sobre o ME (EXNEEF, 2011). 

 A conjuntura, ao mesmo tempo em que nos mostra as dificuldades do atual 

período histórico, revela também que ao passo de que a exploração capitalista se 

acentua, acentuam-se também as suas contradições, de onde brotam gritos de que nem 

tudo está perdido. No mundo árabe vimos revoltas que derrubaram ditadores; na 

Europa, os pacotes de enxugamento do estado e retirada de direitos têm colocado 

milhares de trabalhadores nas ruas; no Chile milhares de estudantes mobilizam-se para 

colocarem-se contrários à política de privatização da educação; no coração do capital 

financeiro, o movimento occupy wall street surpreendeu até as análises mais 

pessimistas. Todos estes movimentos, porém, sofrem do mesmo mal: a falta de uma 

direção política. Isso deve-se a debilidade dos partidos socialistas em todo mundo como 

também à descrença na política por parte da população, que colocou-se contrária aos 

partidos políticos na grande parte destes movimentos.  

 No Brasil desde o início de 2011 algumas respostas vêm sendo dadas. A partir 

da metade do mesmo ano inicia-se uma greve dos técnicos administrativos em 

educação, que reivindicam o reajuste do salário; ocorre a greve dos trabalhadores das 

obras da copa do mundo; greves de trabalhadores do setor de serviços; greves dos 

professores da rede estadual em alguns estados; ocupações de reitorias pelo movimento 

estudantil etc. 

 Porém, é no primeiro semestre de 2012 que estas movimentações se 

intensificam. Em 17 de maio o ANDES-SN, representação sindical dos docentes do 



ensino superior, deflagra greve nacional. Aos poucos, as universidades brasileiras foram 

aderindo à pauta nacional e incorporando suas reivindicações específicas. Esta greve 

respingou amplamente no funcionalismo público.  

 Além da área educacional, há mais de 40 dias estão paralisados mais de 350 mil 

servidores de 35 órgãos públicos de 26 unidades da federação. A greve afeta o Incra, 

Funasa, os IFET’s, Arquivo Nacional, Previdência Social, Integração Nacional, 

Desenvolvimento Agrário, Ibama, áreas da saúde e transporte, Polícia Rodoviária 

Federal, Polícia Federal, entre outros, na maior greve nacional desde 2003. O governo 

além de não negociar, argumenta que não há dinheiro em caixa para atender as 

reivindicações dos trabalhadores ao mesmo tempo em que mantém a política de 

superávit para derramar dinheiro no bolso dos banqueiros. Em alguns casos, como na 

greve das universidades federais, percebemos que a luta transcende o patamar 

econômico e toma dimensão política no sentido em que dá coesão ao funcionalismo 

público federal e também dirige forças para mostrar as contradições do governo petista. 

 Reafirmamos a importância destas lutas, sejam a dos trabalhadores que ainda 

estão vivenciando um processo de desmonte de suas carreiras, sejam a dos trabalhadores 

mais explorados, que também têm se movimentado com greves e paralisações. Assim 

como os anarquistas, não dando conta de organizarem as lutas dos trabalhadores no 

início do século, perderam a direção política da classe para o recém formado PCB; 

assim como o próprio PCB, já nos anos 70, quando não conseguia mais dar resposta à 

classe, perdeu as rédeas da esquerda com a fundação do PT, o próprio PT também já se 

mostra insuficiente, e, mais cedo ou mais tarde, uma nova necessidade de organização 

dos trabalhadores virá. Porém, o movimento da classe não é linear, e este processo não 

ocorrerá de forma natural. A história, por si mesma, não se encarregará de fazer o 

trabalho dos homens.  

 Reafirmamos a defesa da construção do socialismo, porém não um “socialismo 

democrático”, por dentro das vias institucionais, ou um socialismo pacífico, que é 

possível de ser concretizado com a colaboração de todos. Somente uma mudança 

violenta no atual modo de organização social, com a expropriação de todos os parasitas 

e a socialização dos meios de produção, colocados sob o controle dos trabalhadores 

livremente associados, pode apresentar uma alternativa ao modo do capital organizar a 

vida.   



Assim, um novo período vai se formando ao mesmo tempo em que aprendemos 

com os erros cometidos. Os desafios colocados são grandes e exigirão enorme esforço 

da esquerda no Brasil e no mundo. Desta forma, vamos contribuindo com a construção 

coletiva da história com a compreensão de que somente uma transformação profunda e 

radical na estrutura social pode realmente dar vida aos sonhos dos trabalhadores, 

entendendo que os movimentos sociais e, neste caso, o movimento estudantil, cumprem 

um papel histórico fundamental na construção de uma alternativa histórica ao 

capitalismo através da luta de classes, perspectivando a concretização do projeto 

histórico socialista, bandeira reivindicada pelo MEEF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Referências bibliográficas 

 

ANTUNES, R.A desertificação neoliberal no Brasil: Collor, FHC e Lula. Campinas: 

Autores Associados, 2004. 

 

ANTUNES, R.. O trabalho, sua nova morfologia e a era da precarização estrutural. 

Revista Theomai Nº 19, 2009. 

 

EXECUTIVA NACIONAL DE ESTUDANTES DE EDUCAÇÃO FÍSICA. 

Deliberações da Plenária Final e Estatutária do XXXII ENEEF. s/ local, 2011. 

Disponível emhttp://www.exneef.libertar.org/wp-

content/uploads/2011/09/Delibera%C3%A7%C3%B5es-Plen%C3%A1ria-Final-e-

Estatut%C3%A1ria-XXXII-ENEEF-PDF-1.pdf 

 

FERNANDES, F. Brasil: em compasse de espera. Pequenos escritos políticos. 

Coleção Pensamento Socialista. São Paulo: HUCITEC, 1980. 

 

FUKUYAMA, Francis. O fim da história e o último homem. Rio de Janeiro: Rocco, 

1992. 

 

IASI, M. Conjuntura e luta política no médio e longo prazo no Brasil. s/l, 2012. 

Disponível em http://adrianonascimento.webnode.com.br/news/conjuntura-e-luta-

politica-no-medio-e-longo-prazo-no-brasil-de-mauro-luis-iasi/ 

 

LIMA, Kátia Regina de Souza. Reforma da educação superior nos anos de contra-

revolução neoliberal: de Fernando Henrique Cardoso a Luiz Inácio Lula da Silva. 

469 f. Tese (Doutorado) Programa de Pós - Graduação em Educação. Faculdade de 

Educação. Universidade Federal Fluminense, 2005. 

 

MARX, K. Manifesto do partido comunista. Porto Alegre: L&PM, 2002. 

 

MÉSZÁROS, István. Para além do capital: rumo a uma teoria da transição. São 

Paulo, SP: Boitempo, 2011. 

 

SILVA, L. Carta ao povo brasileiro. São Paulo, 2002. Disponível em 

http://www2.fpa.org.br/carta-ao-povo-brasileiro-por-luiz-inacio-lula-da-silva 

http://www.exneef.libertar.org/wp-content/uploads/2011/09/Delibera%C3%A7%C3%B5es-Plen%C3%A1ria-Final-e-Estatut%C3%A1ria-XXXII-ENEEF-PDF-1.pdf
http://www.exneef.libertar.org/wp-content/uploads/2011/09/Delibera%C3%A7%C3%B5es-Plen%C3%A1ria-Final-e-Estatut%C3%A1ria-XXXII-ENEEF-PDF-1.pdf
http://www.exneef.libertar.org/wp-content/uploads/2011/09/Delibera%C3%A7%C3%B5es-Plen%C3%A1ria-Final-e-Estatut%C3%A1ria-XXXII-ENEEF-PDF-1.pdf
http://adrianonascimento.webnode.com.br/news/conjuntura-e-luta-politica-no-medio-e-longo-prazo-no-brasil-de-mauro-luis-iasi/
http://adrianonascimento.webnode.com.br/news/conjuntura-e-luta-politica-no-medio-e-longo-prazo-no-brasil-de-mauro-luis-iasi/
http://www2.fpa.org.br/carta-ao-povo-brasileiro-por-luiz-inacio-lula-da-silva

