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Em	 um	 momento	 de	 crise,	 vejo	 as	 imagens	 divulgadas	 pela	 internet	 e	 fico	
estarrecido	 com	 o	 fanatismo	 demente	 das	 partes	 envolvidas.	 Uma	 bolsa	 rosa	
pode	 causar	 agressões	 ao	 seu	 portador,	 um	 pedaço	 de	 pano	 verde	 e	 amarelo	
significa	que	você	está	acima	do	direito	de	qualquer	um	ou	que	você	é	contra	o	
pensamento	do	outro.	As	situações	expõem	claramente	o	fanatismo	em	torno	de	
discurso	que,	segundo	Amós	Oz,	“reside	no	desejo	de	forçar	as	outras	pessoas	a	
mudarem”	(2004,	p.	29).		
	
Esse	 “forçar	 as	pessoas”	 está	baseado	na	devoção	 exagerada	de	 “sua	 verdade”,	
sua	 “razão”,	 em	 sua	 “superioridade	 moral”	 frente	 ao	 outro	 que,	 por	 sua	 vez,	
também	sustenta	essa	mesma	 (ir)racionalidade.	Ao	acompanhar	o	pensamento	
de	Amós	Oz,	 	 “o	 fanático	 só	 consegue	 contar	 até	 um,	 dois	 é	 um	número	muito	
grande	para	ele.	Ao	mesmo	 tempo,	descobre-se	que,	 	 com	muita	 frequência,	os	
fanáticos	são	irremediavelmente	sentimentais.”	(2004,	p.	24).	 Isso	fica	evidente	
na	escolha	das	cores	e	dos	símbolos,	no	choro	ao	cantar	um	hino	(qualquer	um	
que	 diga	 respeito	 a	 sua	 escolha)	 e,	 por	 outro	 lado,	 na	 visão	 messiânica	 e	
salvadora	 que	 é	 apresentada	 aos	 demais.	 Sem	 dúvida,	 essas	 imagens	 são	
exploradas	pelos	governantes	e	pelas	redes	de	comunicação	que	escondem	seus	
interesses,	grupos	que	pretendem	se	manter	no	poder	ou	“tomar”	o	poder.	
	
A	defesa	das	posições	foge	da	racionalidade.	Em	torno	da	defesa	da	democracia	e	
estado	de	direito	juntam-se	instituições	e	indivíduos	nada	“democráticos”,	o	que	
coloca	 em	 cheque	 o	 entendimento	 dessa	 “democracia”	 específica.	 Na	 mesma	
moeda,	a	democracia	é	palavra	substancial	do	jogral	relacionado	ao	pensamento	
conservador	que	critica	a	situação	atual	realiza	perseguição	política,	propõem	o	
impeachment,	 o	 golpe	 militar,	 o	 fascismo	 descarado.	 Sem	 esquecer	 do	 medo	
como	 tema	 gerador	 das	 discussões:	 medo	 que	 isso	 vire	 Cuba,	 medo	 que	 a	
bandeira	 seja	 vermelha,	 medo	 que	 tudo	 vai	 piorar	 com	 um	 golpe,	 medo	 que	
termos	uma	nova	ditadura.		
	
Mas	como	chegamos	a	isso?	
	
Vou	 retomar	 alguns	 fragmentos	 de	 um	 texto	 de	 19	 de	 fevereiro	 DE	 2006	
(MORAES,	2006),	publicado	na	revista	Letra	Livre,	de	Robson	Achiamé,	em	plena	
crise	 política	 do	 governo	 Lula.	 Historicamente,	 o	 Partido	 dos	 Trabalhadores,	
como	proposta	de	algo	diferente	(?),	chegou	ao	centro	do	poder	político:	elegeu	
Lula	como	Presidente	da	República.	Naquele	momento,	segundo	Cláudio	Batalha	
(2003),	 esse	 fato	 significou	 o	 coroamento	 de	 um	 processo	 que	 se	 iniciou	 na	
fundação	de	um	Partido	Socialista	em	1902	(!).	A	longa	duração	histórica	cria	a	
ilusão	 de	 um	 projeto	 político	 que	 atravessou	 o	 século	 XX.	 Esta	 ideia	 ajuda	 a	
sustentar	 um	 mito	 em	 torno	 do	 PT	 como	 resultado	 deste	 processo	 e,	 em	
decorrência	disso,	Lula	como	o	líder	operário	que	cumpre,	teleologicamente,	esta	
realização.		
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Maurício	 Tragtemberg	 fez	 uma	 interessante	 reflexão	 sobre	 o	 PT	 como	 opção	
política	 em	 artigo	 no	 caderno	 Folhetim	 (Folha	 de	 S.	 Paulo,	 14/11/1982).	
Tragtemberg	escreveu	com	uma	verve	anarquista	e	chamou	a	atenção	para	o	fato	
de	 que	 um	 partido	 que	 fazia	 a	 opção	 eleitoral,	 criaria	 parlamentares,	
distanciando-os	 cada	 vez	mais	 de	 sua	 classe	 de	 origem,	 neste	 sentido	 "formar,	
em	 cada	 trabalhador	 vereador,	 deputado	 ou	 senador,	 um	 ex-trabalhador".		
Voltaremos	mais	a	frente	esse	tema.	
	
Ao	estudarmos	a	 trajetória	do	PT,	 encontramos	uma	estrutura	burocrática	que	
foi	 se	 aprimorando	 e,	 consequentemente,	 se	 afastando,	 cada	 vez	mais	 dos	 que	
dizia	 representar:	 os	 trabalhadores.	 Ainda	 em	 meados	 dos	 anos	 1980,	 o	 PT	
assumiu	 um	 programa	 político	 que	 apontava	 para	 a	 eleição	 de	 Lula	 como	
presidente.	 Aquele	 momento	 representava	 a	 construção	 da	 concepção	
denominada	 “Democrático	 e	 Popular”	 (aprovado	 como	 tese	 no	 5º	 Encontro	
Nacional	 do	 PT)	 e	 que	 se	 tornou	 moeda	 corrente	 das	 campanhas	 eleitorais	 e	
nomeou	futuros	projetos	de	governo.	
	
Nesse	mesmo	 caminho,	 a	 Central	 Única	 dos	 Trabalhadores	 (CUT)	 fundada	 em	
1983,	 foi	 tomada	pela	 centralização	e	burocracia.	Nos	 sindicatos	 ligados	a	esse	
central	 os	 que	 pensavam	 diferentes	 foram	 sendo	 afastados	 ou	 mesmo	
perseguidos,	da	mesma	forma	que	os	patrões	fazem	com	seus	empregados.	Nesta	
direção,	a	demissão	de	funcionários	ocorria	de	forma	natural.	
	
Os	discursos	das	oposições	ligadas	a	CUT	no	processo	de	eleição	sindical	e	greves	
foram	esquecidos.	Um	novo	pensamento	moldou	a	 casta	 sindical.	 Seu	apego	às	
instituições	 burocráticas	 e	 a	 construção	 de	 um	 caminho	 que	 levasse	 ao	 poder	
tomou	 o	 tempo	das	 lutas	 dos	 sindicatos.	 Já	 não	 eram	 apenas	 sindicalistas	mas	
formavam	um	mandarinato	burocrático	que	se	especializavam	no	“desmanche”	
de	 assembleias	 e	 greves	 das	 categorias.	 Deste	 modo,	 as	 propostas	 iniciais	 de	
formação	política	da	base	 foram	sendo	deixadas	de	 lado,	 esquecidas	em	algum	
arquivo	 empoeirado,	 junto	 com	 a	 participação	 direta	 dos	 trabalhadores	 nos	
processos	 decisórios,	 as	 ocupações	 de	 fábricas,	 a	 rotatividade	 nas	 funções	
sindicais,	a	formação	política,	etc.	
	
A	crença	era	simples:	dourar	a	pílula.		
	
Greves	 e	 manifestações	 começaram	 a	 serem	 consideradas	 um	 pecado	 original	
contra	 o	 Capital	 e	 aos	 interesses	 reais	 dos	 trabalhadores	 (e	 dos	 empresários).	
Assim,	 era	 necessário	 mostrar	 que	 os	 trabalhadores	 estavam	 prontos	 para	
sentarem	 à	 mesa	 de	 negociação	 e,	 elegantemente,	 discutir	 política	 econômica	
com	 a	 elite	 brasileira	 e	 internacional.	 	 Deixar	 as	 ruas	 e	 abandonar	 as	 greves	
trocar	o	macacão	pelo	terno	e	gravata.	A	estratégia	era	simples:	agradar	as	elites	
e	 as	 grandes	 corporações	 e	 com	 isso	 assegurar	 os	 altos	 lucros	 e	 nesta	 direção	
comprometer	direitos	trabalhistas.	A	imagem	era	clara	mostravam-se	civilizados	
nas	mesas	de	negociações	e	sensíveis	aos	interesses	do	Capital.	
	
No	 cotidiano	 das	 lutas,	 diretores	 de	 sindicatos	 bem	 preparados	 na	 arte	 da	
oratória	enfrentam	assembleias	de	trabalhadores,	desmobilizando	greves.	Assim	



foi	com	professores,	metalúrgicos,	bancários,	químicos,	petroleiros,	entre	outras	
categorias,	 todas	 sofrendo	 derrotas	 e	 acumulando	 perdas	 cada	 vez	 mais	
profundas	na	qualidade	de	vida	e	no	poder	aquisitivo	de	seus	salários.	Isso	ficou	
expresso	no	desemprego,	no	subemprego	e	no	trabalho	precário,	 junto	a	isso,	a	
terceirização	 e	 a	 ilusão	 de	 ser	 um	 “pequeno	 empreendedor”,	 de	 trabalhar	 por	
conta	própria.			
	
Utilizando	 a	 estratégia	 leninista	 da	 3ª	 Internacional,	 muitos	 sindicalistas	
serviram-se	 dos	 sindicatos	 como	 “correia	 de	 transmissão	 do	 partido”	 e,	 com	o	
caminho	aberto	e	a	via	eleitoral	como	objetivo,	foram	elegendo	“companheiros”	
para	 o	 parlamento:	 vereadores,	 deputados,	 prefeitos.	 Estes,	 como	 criticava	
Bakunin,	antes	ainda	dos	embates	direto	com	o	socialismo	autoritário	de	Marx,	
agiriam	como	socialistas	burgueses.		De	acordo	com	Bakunin,	em	texto	de	1869,	
	

Os	 socialistas	 burgueses	 querem	 a	 manutenção	 das	
classes,	 pois	 cada	 uma	 deve,	 segundo	 eles,	 representar	
uma	 função	 social	 diferente.	 Eles	 queriam,	 conservando-
as,	 aliviar,	 minorar	 e	 dissimular	 as	 bases	 históricas	 da	
sociedade	 atual,	 a	 desigualdade	 e	 a	 injustiça,	 que	 nós	
queremos	destruir.	Do	que	resulta	que	entre	os	socialistas	
burgueses	 e	 nós	 não	 é	 possível	 acordo,	 conciliação	 nem	
coalizão	alguma	(BAKUNIN,	1989,	p.	35).	

	
Sobre	esse	assunto	em	outra	obra,	também	de	1869,	Bakunin	afirmou:	
	

Os	 operários	 deputados,	 transportados	 às	 condições	 de	
existência	 burguesa,	 e	 a	 atmosfera	 de	 ideias	 políticas	
completamente	 burguesa,	 cessando	 de	 ser	 trabalhadores	
de	 fato	 para	 tornar-se	 homens	 de	 Estado,	 tornar-se-ão	
burgueses	 e,	 talvez,	 ainda	 mais	 burgueses	 do	 que	 eles	
próprios.	(BAKUNIN,	2008,	p.	64-65).	

	
Ao	 longo	 destes	 anos,	 PT	 e	 CUT	 caminhavam	 pari	 passu	 para	 a	 chegada	 do	
grande	 dia	 de	 subir	 a	 rampa	 do	 Planalto.	 Sem	 dúvida	 neste	 trajeto	 houve	 a	
resistência	 dos	 trabalhadores	 contras	 as	 políticas	 neoliberais	 de	 Fernando	
Henrique	 Cardoso,	 as	 privatizações,	 a	 quebra	 econômica	 do	 Brasil,	 etc.	 Essas	
políticas	dos	anos	1990	receberam	as	críticas	da	CUT	e	PT,	e	de	outros	grupos	
organizados	 (não	 só	 partidos).	 Ainda	 existia	 um	 fôlego	 contrário	 as	 políticas	
neoliberais	mas	com	os	objetivos	políticos	distintos:	as	eleições.		
	
Ao	 chegar	 ao	 fim	 do	 governo	 Fernando	Henrique	 Cardoso,	 a	 candidatura	 Lula	
não	 assustava	 mais.	 Há	 muito	 tempo	 que	 Lula	 e	 os	 seus	 não	 eram	 mais	
trabalhadores	 (atuavam	 na	 máquina	 sindical	 e/ou	 nos	 governos,	 câmaras	 de	
vereadores,	 deputados	 ou	 no	 senado).	 Os	 laboratórios	 de	 governos	 do	 PT	
“Democrático	 e	 Popular”	 (prefeituras	 e	 estados),	 visivelmente	 não	
representavam	perigo,	eram	“bons	administradores	do	capital”.	Por	um	lado,	“a	
esperança	venceu	o	medo”	das	elites	e,	por	outro,	criou	a	ilusão	aos	excluídos	do	
banquete.	O	projeto	“Lula	Presidente”	vingou.	Entretanto,	tudo	continuava	igual,	
com	 uma	 roupagem	 nova.	 Mas	 ainda	 era	 necessário	 acalmar	 o	 mercado	



financeiro	 nacional	 e	 internacional	 e	 foi	 o	momento	 de	 apresentar	 a	 “carta	 ao	
brasileiros”,	em	22	de	junho	de	2002,	com	o	objetivo	de	dar	garantias:	
	

O	 novo	 modelo	 não	 poderá	 ser	 produto	 de	 decisões	
unilaterais	 do	 governo,	 tal	 como	 ocorre	 hoje,	 nem	 será	
implementado	 por	 decreto,	 de	 modo	 voluntarista.	 Será	
fruto	 de	 uma	 ampla	 negociação	 nacional,	 que	 deve	
conduzir	 a	 uma	 autêntica	 aliança	 pelo	 país,	 a	 um	 novo	
contrato	 social,	 capaz	 de	 assegurar	 o	 crescimento	 com	
estabilidade.	
Premissa	 dessa	 transição	 será	 naturalmente	 o	 respeito	
aos	 contratos	 e	 obrigações	 do	 país.	 As	 recentes	
turbulências	 do	 mercado	 financeiro	 devem	 ser	
compreendidas	 nesse	 contexto	 de	 fragilidade	 do	 atual	
modelo	 e	 de	 clamor	 popular	 pela	 sua	 superação.	 (grifos	
nossos).	

	
Com	 sua	 eleição	 de	 Lula,	 com	 apoio	 do	 PMDB,	 as	 políticas	 da	 era	 FHC	
continuaram	 em	 vento	 em	 popa!	 Houve	 avanços	 no	 combate	 a	miséria	 com	 o	
Bolsa	Família,	algo	positivo	em	um	governo	liberal	socialdemocrata	com	base	no	
conceito	 de	 Imposto	 de	 Renda	 Negativo	 de	 Milton	 Friedman 2 .	 Também	
ampliaram	as	universidade	federais	e	as	vagas,	nem	sempre	com	a	participação	
direta	e	com	discussões	democráticas.	Exemplo	foi	a	Reestruturação	e	Expansão	
das	Universidades	Federais	-	REUNI	–	em	que,	ou	as	universidades	aceitavam	o	
plano	 ou	 ficavam	 sem	 recursos.	 Essa	 tática/estratégia	 política	 foi	 utilizada	
constantemente	 pelo	 governo.	 Em	 outras	 palavras,	 os	 recursos	 financeiros	
governamentais	não	chegam	e	os	setores	públicos	(neste	caso	as	Universidade)	
que	 gozam	 de	 uma	 autonomia	 relativa	 são	 obrigado	 a	 aceitar	 o	 plano	
governamental.	Caso	isso	não	ocorra	os	serviços	pioram.	Atualmente	a	Empresa	
Brasileira	 de	 Serviços	 Hospitalares	 –	 EBSERH	 –	 segue	 o	 mesmo	 padrão.	 O	
governo	 Federal	 criaram	 um	 problema	 de	 falta	 de	 recursos	 nos	 hospitais	
universitário	 e	 depois	 ofereceram	 “A”	 solução	 para	 o	 problema,	 no	 caso,	 uma	
empresa	pública	de	direito	privado	que	vai	controlar	e	gerir	as	atividades,	bem	
como	contratar	pessoal.	
	
Ainda	 neste	 âmbito,	 a	 reforma	 da	 Previdência	 como	 tragédia,	 que	 FHC	 não	
conseguiu	realizar	de	forma	integral	(em	muitas	vezes	com	a	resistência	do	PT),	
apareceu	como	farsa	no	governo	Lula	em	2003.		Ciente	da	necessidade	mítica	dos	
seus	 atos,	 foi	 realizada	 uma	 “marcha”	 para	 entregar	 a	 proposta	 de	 reforma	da	
Previdência	 no	 Congresso	 ao	 sabor	 dos	 bons	 ventos	 da	 imprensa	 liberal	
brasileira.	De	acordo	com	Marques	e	Mendes,	
	

A	 reforma	 caracteriza-se	 por	 ser	mais	 um	passo	 decisivo	
na	 destruição	 do	 Estado	 (processo	 iniciado	 no	 governo	
Collor),	desconsiderando	completamente	a	necessidade	da	
promoção	 da	 universalização	 da	 cobertura	 do	 risco-
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velhice	e	adotando	a	agenda	do	FMI,	do	Banco	Mundial	e	
dos	 arautos	do	 capital	 financeiro	 com	 relação	 aos	 fundos	
de	pensão.	(2004,	p.	03).	

	
Apesar	do	bom	trabalho	para	o	capital	financeiro	e	às	grande	corporações	como	
continuidade	das	políticas	neoliberais	dos	governos	anteriores,	nem	tudo	foi	/	é	
um	 mar	 de	 rosas	 (vermelhas)	 e	 outros	 setores	 da	 elite,	 afastados	
temporariamente	 do	 centro	 do	 poder,	 permaneceram	 na	 articulação	 de	 seus	
interesses.	Afinal,	os	“Donos	do	Poder”	(expressão	de	Raimundo	Faoro)	querem	
continuar	a	usar	o	Estado	como	extensão	e	defesa	de	seus	interesses	particulares	
ou	de	 seus	grupos/corporações.	E,	no	máximo,	 atender	algumas	 reivindicações	
populares	 apenas	 como	 favor	 -	 um	 agrado	 em	 época	 de	 eleição.	 Esse	
entendimento	de	“público”	e	da	função	do	Estado	no	Brasil	sempre	foi	arena	para	
poucos,	 e	 os	 ex-sindicalistas	 não	 fazem	 parte	 deste	 seleto	 grupo	 –	 que	
acreditavam	 pertencer	 como	 bons	 socialistas	 e	 até	 se	 convenciam	 de	 serem	
burgueses.	
	
Meu	erro	foi	crer	que	estar	ao	seu	lado	bastaria	[não	bastou]	
	
Nessa	 frase	 da	música	Meu	 erro,	 do	 grupo	 Os	 Paralamas	 do	 Sucesso,	 ilustra	 a	
decepção	dos	petistas.	Mesmo	com	todo	o	aparato	econômico,	militar	e	jurídico	
criado	 (pelo	governo	do	PT)	nesses	últimos	anos	para	defender	o	Estado	 (e	os	
interesses	das	corporações	e	bancos)	estão	acuados	e	denunciados.		Se	tornaram	
reféns	dos	acordos	feitos	com	os	setores	conservadores	do	empresariado	ávido	
por	 lucro	 para	 poderem	 exercer	 o	 governo.	 Mas	 não	 são	 vítimas.	 São	
responsáveis	 por	 acreditar	 que	 a	 simples	 participação	 no	mundo	 parlamentar	
bastaria	 para	 transformar	 as	 relações	 sociais	 e	 criar	 uma	 sociedade	 mais	
igualitária.	Abandonaram	os	movimentos	 sociais	 e	nos	últimos	 suspiros	de	um	
afogado	 criam	 legislações	 que	 servirão	 para	 criminalizar	 manifestações	
populares.	 Esse	 é	 o	 legado	 dos	 que	 acreditaram	 que	 faziam	 parte	 da	 classe	
dirigente	nacional.	
	
O	que	nos	resta?	
	
Nesse	 momento	 o	 governo	 Dilma	 e	 o	 PT	 não	 têm	 força	 social	 para	 realizar	
grandes	mobilizações	em	defesa	do	seu	mandato	e	envolver	a	população	como	
um	 todo.	 Por	 mais	 que	 possa	 questionar	 com	 argumentos	 jurídicos	 e	
constitucionais,	e	a	própria	ilegalidade	dos	últimos	acontecimentos,	seu	governo	
chega	ao	 fim.	Entretanto,	 resta	uma	herança	para	os	próximos	tempos	que	não	
são	 necessariamente	 o	 conservadorismo	 e	 o	 fascismo.	 	 Herdamos	 um	 Estado	
Jurídico-Militar	que	despreza	a	democracia	e	os	direitos	humanos	pois	o	aparato	
montado	não	respeita	 indivíduos	e	coletivos.	Frente	a	 isso,	nossos	movimentos	
têm	 que	 ampliar	 os	 espaços	 participativos	 com	 democracia	 direta	 e	 assegurar	
que	 eles	 funcionem	de	 forma	horizontal	 e	 envolva	 a	 população	 nos	 problemas	
urbanos,	 rurais,	 sindicais,	 políticos	 e	 econômicos,	 apontando	 as	 reais	
necessidades	e	criando	soluções.	Este	é	o	maior	medo	dos	grupos	que	estão	no	
poder	 (e	 os	 que	 querem	 voltar	 ou	 chegar	 ao	 poder):	 a	 possibilidade	 de	 serem	
questionados	 e	 ocorrer	 uma	 resistência	 às	 suas	 políticas,	 com	manifestações	 e	
desobediência	civil.	E	o	nosso	maior	desafio	frente	ao	Estado	de	Exceção	que	se	



configura	 cada	 vez	mais	 no	 horizonte	 da	militância	 social	 é	 nos	 fortalecermos	
com	 nossos	 iguais	 sem	 as	 ilusões	 partidária	 parlamentares	 e	 eleitorais.	 A	
resistência	será	árdua,	mas	não	impossível.		
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