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PT: DOS TRABALHADORES À ORDEM 

Uma análise da política de conciliação de classes a partir da Carta aos 

Brasileiros (2002) 

 

 

 

 

RESUMO 

 

  

 
O presente trabalho procura analisar o documento intitulado Carta ao Povo Brasileiro, 

publicado em julho de 2002 no contexto de campanha eleitoral na corrida pela 

presidência da República, pelo Partido dos Trabalhadores (PT) a partir de seu então 

candidato Luiz Inácio Lula da silva.  Aparecendo como uma espécie de Carta 

Compromisso, a Carta aos Brasileiros surge como marco representativo da política 

que o Partido dos Trabalhadores pretendia colocar em prática caso viesse a ser eleito. 

Com forte ênfase na necessidade de mudança imediata na conjuntura política 

brasileira de então, o documento salienta a importância de pensar uma mudança 

econômica com base em grandes reformas estruturais, tendo como princípio a 

unidade em torno do crescimento e desenvolvimento nacional. Diferenciando-se do 

manifesto de fundação do partido, publicado no Diário Oficial no dia 21 de outubro 

de 1980, onde claramente o partido se posicionava ao lado dos trabalhadores e dos 

explorados, aclamando as massas a organizar-se “elas mesmas, para que a situação 

social e política seja a ferramenta da construção de uma sociedade que responda aos 

interesses dos trabalhadores e dos demais setores explorados pelo capitalismo”, a 

Carta aos Brasileiros nos apresenta uma política conciliatória, onde o agronegócio e a 

agricultura familiar convivem como irmãs. 

 
Palavras-chave: Democracia; Partido dos Trabalhadores; Classes Sociais; 

Conciliação de classes 



  

 

PT: FROM THE WORKERS TO THE ORDER 

Ananalysis of the class conciliation politics from the Letter to the 

Brazilian People (2002) 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 
 

 

 

The present research has as its scope to investigate the class conciliation policies 

implemented by the Worker’s Party (PT) during the party’s mandates at the Presidency 

of the Brazilian Republic.It analyses the elements onto the document known as Letter to 

the Brazilian People (2002) read by Lula on 22 June 2002 at his electoral campaign and 

beyond. Showing as a sort of Compromise Letter, the Letter to the Brazilian People 

emerges as a signof the policies the Worker’s Party intended toput in place in case it was 

elected.With the strong emphasis on the immediate need for change on Brazilian 

politics, the document reiterate the importance of economic change based on structural 

reforms that should have as principle the unity around growth and national 

development.Thus detaching the party from its foundational manifest, published in the 

Official Gazzete on 21 October 1980, where it clearly positioned the party beside the 

workers and the exploited and pleas to the masses to organize themselves “so as the 

political and social situation be the building tool of a society that responds to the 

interests of the workers and other sectors exploited by capitalism.The Letter to the 

Brazilian People presents us with conciliatory politics in which agrobusiness and 

familiar agriculture relate as sisters. 

 

Keywords: Democracy; Brazilian Worker’s Party; SocialClasses; Class Conciliation 
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Introdução 

 

 
 

Os homens fazem a sua própria história; contudo, não a fazem de 

livre e espontânea vontade, pois não são eles quem escolhem as 

circunstâncias sob as quais ela é feita, mas estas lhes foram 

transmitidas assim como se encontram. A tradição de todas as 

gerações passadas é como um pesadelo que comprime o cérebro dos 

vivos. E justamente quando parecem estar empenhados em 

transformar a si mesmos e as coisas, em criar algo nunca antes visto, 

exatamente nessas épocas de crise revolucionária, eles conjuram 

temerosamente à ajuda dos espíritos do passado, tomam emprestados 

os seus nomes, as suas palavras de ordem, o seu figurino, a fim de 

representar, com essa venerável roupagem tradicional e essa 

linguagem tomada de empréstimo, as novas cenas da história 

mundial. (MARX, Karl; 2011; O 18 de Brumário; pgs.25-26) 

 

 

Esse trabalho tem por objetivo investigar a relação entre o documento 

intitulado Carta aos Brasileiros de junho de 2002 e a política implementada pelo 

Partido dos Trabalhadores em seus mandatos presidenciais. Compreendendo a 

importância da análise documental na história, procura-se abordar tal relação por meio 

de uma análise política e sociológica que leve em conta o contexto de produção do 

documento, sua finalidade e características, ultrapassando uma análise filológica pura 

e simples, voltando-se para o plano social. 

Aparecendo como uma espécie de Carta Compromisso, a Carta aos Brasileiros 

surge como marco representativo da política que o Partido dos Trabalhadores 

pretendia colocar em prática caso viesse a ser eleito. Com forte ênfase na necessidade 

de mudança imediata na conjuntura política brasileira de então, o documento salienta a 

importância de pensar uma mudança econômica com base em grandes reformas 

estruturais, tendo como princípio a unidade em torno do crescimento e 

desenvolvimento nacional. 

Diferenciando-se do manifesto de fundação do partido, publicado no Diário 

Oficial no dia 21 de outubro de 1980, onde claramente o partido se posicionava ao 

lado dos trabalhadores e dos explorados, aclamando as massas a organizar-se “elas 

mesmas, para que a situação social e política seja a ferramenta da construção de uma 

sociedade que responda aos interesses dos trabalhadores e dos demais setores 

explorados pelo capitalismo”, a Carta aos Brasileiros nos apresenta uma política 
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conciliatória, onde o agronegócio e a agricultura familiar convivem como irmãs. 

Também há uma nítida alteração de concepção quanto à necessidade da organização 

dos trabalhadores na medida em que deixa explicitada a ideia de que “as mudanças 

que forem necessárias serão feitas democraticamente, dentro dos marcos 

institucionais.” 

A princípio, o interesse pelo tema surgiu diante de estudos realizados na 

graduação sobre o programa político desenvolvido pelo PT na década de 1980, o 

chamado Programa Democrático e Popular e suas alterações paulatinas ao longo dos 

anos subsequentes à chegada ao poder. Soma-se a isso a compreensão da necessidade 

de entender o contexto político brasileiro dentro não só do contexto das democracias 

latino-americanas como também em suas próprias especificidades. 

Tendo sua origem nas grandes mobilizações que inundaram o país a partir da 

década de 1980, o Partido dos Trabalhadores aparece inicialmente como alternativa ao 

cenário político brasileiro vigente. Tratava-se de intenso período de reformas políticas 

e transição, onde se findava um longo período ditatorial com liderança empresarial-

militar e iniciava-se um processo amplo de abertura democrática. Com uma forte base 

sindical e social, o PT insurgia como protagonista absoluto do período, tornando-se 

centro catalisador dos movimentos sindicais e sociais bem como da luta pela abertura 

democrática. 

Inicialmente, a pesquisa pretendia se debruçar sobre os mecanismos de 

participação popular no governo PT e o papel que tal partido teve no desenvolvimento 

da democracia brasileira por meio da investigação sobre os possíveis impactos 

ocorridos na relação entre os movimentos sociais e o Estado brasileiro ao longo das 

gestões do PT. Levando em consideração as origens do partido, pretendia-se traçar um 

paralelo entre o PT originário e a chegada efetiva ao poder. 

Por conta da amplitude da pesquisa pretendida, em conversa com orientador, 

optamos por delimitar o recorte e também redirecionar o foco. A abordagem sobre os 

mecanismos de participação popular continua a aparecer na pesquisa por meio da 

demanda de compreensão da organização Estatal por meio das gestões petistas, mas 

algumas considerações devem ser feitas. 

Em primeiro lugar, para que se possa compreender a aplicação dos projetos 

engendrados ao longo dos mandatos protagonizados pelo PT é preciso levar em 

consideração que o partido compõe um chamado governo de coalizão, isto é, compõe-
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se por uma série de alianças partidárias – e, transversalmente, ideológicas – que 

apresentam a capacidade de alterar a correlação de forças na gestão governamental. 

Tal coalizão implica, na prática, em uma diluição de qualquer projeto partidário que se 

pretenda único. Isso deve ser levado em conta na medida em que o projeto político 

apresentado durante a campanha eleitoral nem sempre vai corresponder ao que será 

aplicado na prática já que dependerá da correlação interna entre as diversas instâncias 

representativas nacionais. Em segundo lugar, numa perspectiva política ampliada, faz-

se necessária compreender o significado da disputa institucional e eleitoral. Se na 

história, em um primeiro momento, vemos o partido dos trabalhadores surgir das 

grandes mobilizações de massas e da disputa política no chão de fábrica, no outro 

vemos todo o esforço e foco de mobilização do partido girar em torno da disputa 

eleitoral. Tal mudança é significativa no que concernem as prioridades e propostas 

apresentadas pelo partido em seus programas de governo. Como fenômeno aparente, é 

possível observar o que comumente se chama institucionalização dos movimentos 

sociais, isto é, a disputa política feita dentro dos marcos institucionais de diálogo com 

o Estado brasileiro. 

Nos é palpável a dificuldade em se analisar ideologicamente o Partido dos 

Trabalhadores sem que se leve em consideração não somente os documentos produzidos 

pelo partido ao longo de seus 35 anos de existência, mas também suas práticas 

governamentais, que não se restringem penas a gestão de governo abrangendo tanto a 

esfera representativa institucional como seu diálogo com os diversos movimentos 

sociais de base que compõem o campo político hegemonizado pelo partido. 

Não há, contudo, viabilidade nem tempo hábil para que uma pesquisa mais 

completa seja feita durante o período do mestrado, sendo necessário restringir bastante 

o objeto da pesquisa. Acredito que estudos sobre o papel cumprido pelo Partido dos 

Trabalhadores no desenvolvimento da democracia nacional são de suma importância 

para que possamos compreender os caminhos e os sujeitos políticos presentes em 

nossa história. 

A pergunta de partida tem por objetivo responder em que medida a Carta dos 

Brasileiros consegue ilustrar a política de conciliação de classes protagonizada pelo 

partido dos trabalhadores, tendo como hipótese principal a ser testada a de que tal 

documento é capaz de nos trazer elementos significativos da nítida moderação política 



11  

praticada pelo Partido dos Trabalhadores ao longo de suas disputas eleitorais e 

apresentada nos seus programas de governo. Testar tal hipótese só será possível 

partindo de uma análise das reformas estruturais apresentadas como propositivas na 

carta, no seguinte trecho: 

“(...) trilhar o caminho da redução de nossa vulnerabilidade externa 

pelo esforço conjugado de exportar mais e de criar um amplo 

mercado interno de consumo de massas. Quer abrir o caminho de 

combinar o incremento da atividade econômica com políticas 

sociais consistentes e criativas. O caminho das reformas estruturais 

que de fato democratizem e modernizem o país, tornando-o mais 

justo, eficiente e, ao mesmo tempo, mais competitivo no mercado 

internacional. O caminho da reforma tributária, que desonere a 

produção. Da reforma agrária que assegure a paz no campo. Da 

redução de nossas carências energéticas e de nosso déficit 

habitacional. Da reforma previdenciária, da reforma trabalhista e de 

programas prioritários contra a fome e a insegurança pública.” 

(Carta aos Brasileiros, outubro de 2002) 

 

Desta análise destrincham-se outros questionamentos sobre as prioridades do 

governo PT ao longo dos anos de mandato e sobre a relação do Partido dos 

Trabalhadores oriundo das lutas populares da década de 1980 e o partido que, anos 

mais tarde, chegaria ao poder. 

No primeiro capítulo se apresenta uma pequena retrospectiva da fundação do 

PT por meio de análise biográfica e bibliográfica, no intuito de dimensionar 

historicamente o PT e seus fundamentos, resgatando concretamente os caminhos 

traçados até a conquista da presidência da República. 

No segundo capítulo a abordagem se concentra na estruturação da Carta aos 

Brasileiros, os significados e contexto histórico da elaboração do documento. Para 

tanto não basta apenas a análise estrita do documento, é preciso ir além: investigar os 

cenários e os sujeitos envolvidos na trama na qual o documento, que pode tanto 

aparecer como síntese de um processo histórico como também como apontamento do 

que viria a ser a política aplicada pelo PT na presidência, fora produzido e os impactos 

significantes advindos da publicação documento. 

Já no terceiro capítulo o foco se dá principalmente na política de conciliação de 

classes protagonizada pelo Partido dos Trabalhadores e sua relação com o documento 

Carta aos Brasileiros (2002). Tal investigação acontece dentro do cenário do 

presidencialismo de coalizão, apontado por Abranches (1988) como caracterizador do 

sistema político representativo brasileiro. A relação entre a política de conciliação e a 
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necessidade das coligações é também estudada nesse capítulo. 

Além disso, procuro fazer uma pequena caracterização do sistema 

representativo brasileiro, entendendo ser de suma importância a compreensão do 

campo de atuação em que o PT se constrói enquanto sujeito histórico e coletivo. A 

capitação do imaginário social enquanto ferramenta investigativa perpassa pela 

investigação do real como forma de romper com análises meramente subjetivas. O 

espaço, o tempo histórico e a realidade social em que o partido dos trabalhadores 

existe, é o cenário real onde concretamente a sua práxis se faz existir. Por isso há 

sempre uma complexidade existente no fazer do cientista político. Não há uma análise 

política plausível sem que se contextualizem historicamente os fatos. 

Factualmente, entende-se que no presidencialismo de coalizão há uma 

descentralização de poder, na medida em não se depende unicamente da Presidência 

da República todas as tomadas de decisões. Do ponto de vista político, é preciso 

dimensionar que a composição do governo acaba envolvendo diversas forças políticas 

distribuídas nas demais instâncias do poder representativo (câmara dos deputados, 

senado federal) e que a aplicabilidade do projeto de governo apresentado por um 

partido eleito dependerá muito da correlação de forças entre a base aliada do governo e 

a oposição. A amplitude do leque entre as diversas forças políticas envolvidas no 

contexto de governo de coalizão diz muito sobre os objetivos estratégicos do partido a 

frente da gestão. No caso do PT, o paralelo entre sua história e sua prática política é 

fundamental, já que nos trazem importantes pistas sobre a força de tal partido na 

conjuntura política nacional. 

Segundo Martinez (2007), a partir do início da década de 1990 há um 

direcionamento da política do partido tendo como objetivo central a conquista da 

presidência da República, o que vai guiar todas as formulações e práticas políticas do 

PT cuja estratégica principal deverá se construir na disputa eleitoral de poder, nem que 

para isso seja preciso ampliar o leque de alianças e deixar de ser o “partido sem 

patrões” que se apresentou no cenário político brasileiro na década de 1980. 

Para a compreensão da estratégia política adotada pelo PT, faço uso dos 

conceitos Gramscianos de hegemonia e construção de bloco histórico. 

Em Gramsci, a ideia de hegemonia aparece relacionada à ideia de dominação 

em um contexto social de classes. Nas palavras de Costa: 
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Dentro da constelação teórica marxista, sem dúvida, Gramsci se 

destaca no interesse em discutir os fenômenos de ordem política no 

mundo contemporâneo. E o faz de modo original ao desenvolver o 

conceito de hegemonia, aprofundando as reflexões iniciadas por 

Lênin antes de sua morte. O ponto de vista de Gramsci parte de uma 

concepção ampliada do papel do Estado na sociedade capitalista 

plenamente desenvolvida. Esta concepção considera que, nos países 

capitalistas avançados, ao tempo da consolidação da ordem liberal 

burguesa na virada do século XIX para o século XX, a sociedade 

civil inclui instituições complexas e organizações de massas com 

participação ativa no seu cotidiano. (COSTA, 2012) 
 

Dentro da concepção de Estado Ampliado, numa atualização do pensamento 

marxista para o seu próprio tempo, Gramsci irá se debruçar sobre as diversas formas 

de dominação de classe que estão para além da coerção violenta propriamente dita. Por 

conta do desenvolvimento e complexificação do Estado novas necessidades trouxeram 

novas ferramentas de dominação capazes de construir uma hegemonia capaz de manter 

efetivamente tal dominação: 

A hegemonia seria a capacidade de um grupo social unificar em 

torno de seu projeto político um bloco mais amplo não homogêneo, 

marcado por contradições de classe. O grupo ou classe que lidera 

este bloco é hegemônico porque consegue ir além de seus interesses 

econômicos imediatos, para manter articuladas forças heterogêneas, 

numa ação essencialmente política, que impeça a irrupção dos 

contrastes existentes entre elas. (COSTA, 2012) 

 

Adotando a estratégia de construir um bloco histórico a partir da disputa 

política de poder, O PT apresenta, durante o período em que coloca como objetivo 

principal do partido a conquista da presidência da República, alterações táticas que 

paulatinamente, dentro da concepção de seus formuladores, caminham para a 

construção de uma hegemonia histórica. 

Em meados dos anos de 1990, o PT manteve um arco pequeno de alianças, 

tendo como central na política apresentada, a necessidade de reformas sociais, 

democráticas e nacionais. Segundo resoluções do II Congresso Nacional do partido, 

“não basta chegar ao governo para mudar a sociedade. É necessário mudar a sociedade 

para chegar ao governo”3. Já no início dos anos 2000, com uma visualização mais 

concreta de possibilidades reais de conquistar a presidência da República, a 

perspectiva de altera. Segundo Martinez: 

A principal deliberação em busca do sucesso político da candidatura 

do PT foi a dilatação da base eleitoral de 2002. Nesse sentido, 

recomendou-se ao partido que sua atuação política estivesse 

orientada por mais “flexibilidade” e que colocasse fim às “praticas 
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sectárias” no estabelecimento de alianças eleitorais e no exercício de 

uma “vocação hegemônica” do PT no conjunto dos partidos de 

esquerda e da oposição ao governo federal. O PT procurou desde 

então, articular um “novo bloco de forças sociais e políticas”, que 

lhe assegurasse não apenas a vitória eleitoral, mas também 

condições de governabilidade e de implementação de um programa 

de reformas destinado a mudar o modelo econômico existente no 

Brasil, com a inclusão social, a radicalização da democracia e a 

inserção do país na economia mundial em posição soberana. 

(MARTINEZ, 2007, p 270-271) 
 

A justificativa para a ampliação das alianças políticas utilizada pelo partido foi 

a da necessidade de construção de uma nova hegemonia, capaz de garantir não 

somente a conquista da presidência da República como também legitimar as reformas 

sociais pretendidas. Contudo, tal flexibilização estratégica parece não ter cumprido o 

papel de garantir as reformas estruturais necessárias na medida em que, ainda segundo 

Martinez: 

A atuação política do PT seguiu uma tendência de não aguardar as 

reformas estruturais de uma efetiva “conquista do Estado”, aqui 

entendida na acepção de Antonio Gramsci, mas de fazer gotejar da 

institucionalidade estatal os benefícios aos segmentos sociais que se 

pretende representar. (MARTINEZ, 2007, p 273) 
 

Dessa maneira, é necessário investigar profundamente a flexibilização tática 

adotada e o fato de, aparentemente, ela não ter alcançado o objetivo pretendido, já que 

a conquista da presidência da República não aparece como sinônimo de construção 

efetiva de uma real hegemonia. 
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Capítulo I – As origens mais que remotas: a via institucional como 

estratégia hegemônica. 
 

A compreensão e dimensionamento do significado do Partido dos 

Trabalhadores no período de seu surgimento são importantes na amplitude da análise 

sobre o papel que viria a cumprir nos anos subsequentes. Seu forte caráter militante, 

seu comprometimento inicial com as bandeiras do socialismo e seu recorte de classe 

claramente colocado são as características centrais de toda uma geração política no 

cenário brasileiro. 

O fato de aparecer como alternativa para os trabalhadores da época também 

deve ser entendido dentro do contexto econômico e social do período. Ao surgir 

enquanto partido, o PT buscou se diferenciar das organizações marxistas clássicas e 

também das ditas políticas sociais- democratas. Pautava-se, principalmente, na defesa 

dos direitos dos trabalhadores através de um intenso diálogo com movimentos 

sindicais e populares, o que o diferenciava das políticas trabalhistas liberais, no Brasil, 

protagonizadas por Getúlio Vargas. 

As formulações internas presentes no PT que vão caracterizar todo o projeto 

político defendido pelo partido são originadas na concepção embasada por Caio Prado 

Jr e Florestan Fernandes sobre o Ciclo da Revolução Burguesa no Brasil. Segundo os 

autores, a Revolução Burguesa no Brasil, isto é: “um conjunto de transformações 

econômicas, tecnológicas, sociais, psicoculturais e políticas que só se realizam quando 

o desenvolvimento capitalista atinge o clímax de sua evolução industrial” 

(FERNANDES, 1978) não havia sido realizada, por uma série de fatores que tinham 

como motivo principal a configuração da burguesia nacional. Ainda segundo o autor: 

Ao contrário de outras burguesias, que forjavam instituições próprias 

de poder especificamente social e só usaram o Estado para arranjos 

mais complicados e específicos, a nossa burguesia converge para o 

Estado e faz sua unificação no plano político, antes de converter a 

dominação socioeconômica. (FERNANDES, 1978) 

 

Descrevendo claramente a tomada de poder através do Golpe Militar, Florestan 

colocava que a burguesia nacional havia consolidado seu poder sem desenvolver 

socioeconomicamente o país, isto é, recorrendo primeiramente à esfera política para 

posteriormente pensar na esfera econômica. E nesse sentido, não se importava, 

inclusive, em permanecer dependente do capital internacional, desde que encontrasse 

vantagens e consolidasse seu poder via Estado. 
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Assim, as formulações do período, dentro do campo teórico dos que defendiam 

a abertura democrática, passaram a criticar a falta de compromisso da burguesia 

nacional com os trabalhadores brasileiros e a inviabilidade da construção de um 

projeto de desenvolvimento nacional que abarcasse tanto a burguesia quanto os 

trabalhadores brasileiros. 

Florestan ainda nos diz que: “É preciso operar dentro da ordem e com objetivos 

circunscritos. Fazer o que as classes possuidoras não fizeram, porque nunca tiveram 

de dividir o espaço político com as classes subalternas”. (Fernandes, 2011, p. 279) 

Nesse contexto de formulações em que majoritariamente1 o Partido dos 

Trabalhadores se baseava é que vemos surgir e amadurecer a defesa absoluta da 

disputa por dentro da ordem social burguesa e da democracia, através de um texto 

fortemente difundido na esquerda nacional, intitulado “Democracia como valor 

universal” de Carlos Nelson Coutinho. Segundo Coutinho, a democracia deveria ser 

compreendida não apenas como a disputa de demandas e políticas na sociedade, mas 

também como “valor historicamente universal sobre o qual se deve fundar uma 

original sociedade socialista”. (Coutinho, 1989, p. 132) 

A universalização do conceito de democracia será fortemente difundida nos 

movimentos sociais brasileiros durante toda a década de 1980 e será a responsável 

pela forma de disputa engendrada a partir da abertura democrática e dos atores sociais 

surgidos nesse processo. Em todo o processo de disputa parlamentar do Partido dos 

Trabalhadores vemos a constante tentativa de diálogo direto com os movimentos 

sociais, consequência direta de tal formulação. 

Esse diálogo com os movimentos sindicais e populares dará o direcionamento 

das políticas públicas pensadas e efetuadas dentro das gestões do governo PT. É dentro 

de um viés de ampliação da democracia nacional que irá se configurar a gestão petista 

a níveis municipais, estaduais e nacional. 

 

 

1.1 O partido sem patrão 

                                                      
1 É preciso levar em consideração as disputas internas pelas quais o Partido dos Trabalhadores passou, já 

que se constituiu como uma frente onde diversas correntes políticas disputavam internamente a política 

do partido. Não pretendo abordar nessa pesquisa o dimensionamento das disputas internas no PT, 

priorizando apenas a política hegemônica e sua consequência nas formulações e gestões de governo. 
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Grande foi à efervescência política no final da década de 1970 e início dos 

anos 1980 no Brasil. Seguindo a regra do capitalismo tardio, o país começara ali a 

sofrer as consequências do processo de transformação na organização do modo de 

produção mundial: a chamada reestruturação produtiva fazia-se presente de um lado 

como necessidade de renovação e recuperação de mais um período de crise do 

capitalismo e de outro como nefasta realidade para a organização da parcela da 

população que se subscreve enquanto classe trabalhadora. 

Após anos debaixo da sombra de um Estado de exceção, imposto a duras penas 

por meio do golpe empresarial-militar em 1964, via-se no cenário político brasileiro 

aquilo que iria se desdobrar no processo de redemocratização. Enquanto forças 

conservadoras alinhavam-se a política imposta externamente pelos Estados Unidos, 

cujo foco de recuperação econômica era o fortalecimento de um Estado repressor 

combinado com um pacote de privatizações que tinham como objetivo atrair 

investimento internacional para o país, a classe trabalhadora procurava reinventar seus 

instrumentos de resistência e luta por meio de novas experiências que fossem capazes 

de romper com a proibição de greve imposta pelo AI-5. Foram os chamados “anos de 

chumbo” correspondentes ao período que vai de 13 de agosto de 1968 a 1974. 

A via institucional encontrava-se bloqueada. Com o golpe, inúmeras 

organizações de esquerda foram colocadas na clandestinidade. A militância 

criminalizada. O comunismo parecia ser 

– ainda que de forma questionável – um espectro na realidade social brasileira. O 

patriotismo emergia em tons de verde e amarelo que silenciavam toda e qualquer 

forma de questionamento sobre o que estava posto. A política era, portanto um ato 

cívico, legal e autoritário. Nas escolas e nos meios de comunicação uma forte 

propaganda legitimava e dava coro a importância e necessidade de um Estado capaz 

de salvar o país da crise econômica. 

Compreender esse período requer dimensionar o contexto histórico e cultural, a 

partir de elementos da geopolítica global e da conjuntura econômica internacional, 

levando em consideração elementos internos e externos que influenciaram na 

construção da correlação de forças antes e durante a gestação do Golpe. 

Em primeiro lugar, há de se localizar o período que engendrou o golpe 

empresarial-militar dentro do contexto da guerra fria e polarização entre o mundo 
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capitalista, hegemonizado pelo imperialismo e potência dos Estados Unidos da 

América (EUA) e o mundo do chamado “socialismo real” ou, aquilo que, na prática, se 

apresentou como alternativa social, econômica e ideológica a lógica de exploração e 

acumulação de capital, tendo como foco os países do leste europeu que vieram a 

formar o bloco soviético, mais precisamente, a União das Repúblicas Socialistas 

Soviéticas (URSS). Era uma disputa que colocava em questão não apenas a dinâmica 

interna de cada um desses países, mas procurara dividir o mundo em dois pólos e duas 

alternativas possíveis. 

Tal disputa influenciou diretamente uma série de processos políticos de 

resistência e embates dentro das contradições do mundo capitalista. Tendo como pano 

de fundo a própria luta de classes, em seu sentido lato, a guerra fria aparece na história 

da modernidade como expressão, de um lado, da impossibilidade do capitalismo se 

apresentar como sociabilidade igualitária e de outro, da existência das contradições de 

classe e possibilidades de resistência. 

No contexto latino-americano, encontramos na Revolução Cubana um 

desdobramento desse processo de resistência e luta pela possibilidade de novas formas 

de socialização que superassem a centralidade do mercado e a contradição essencial do 

capitalismo entre capital e trabalho. Quando em 1959, o exército revolucionário toma 

o poder, expulsando da ilha o general Fulgêncio Batista, um novo cenário se consolida 

na América latina e podemos acompanhar uma série de movimentos que buscavam 

apresentar uma alternativa social concreta. Contudo, diferentemente do processo 

cubano que teve forte inspiração na ideia de tomada de poder advinda da URSS, o 

contexto social e histórico latino-americano viu emergir uma noção de transição do 

capitalismo para o socialismo pautado principalmente na concepção de Revolução 

Passiva. Tal concepção levava em consideração a necessidade de disputar o poder, nos 

marcos representativo, ao passo em que se acumulassem forças para a transição 

completa. 

No leste europeu, a burocratização do Estado Soviético era alvo de duras 

críticas e autocríticas por parte da esquerda mundial. A impossibilidade de uma 

transição que fosse capaz de efetivar as mudanças estruturais no modo de produção 

diante de um cenário internacional desfavorável e internamente problemático fez com 

que fosse engendrado ali na URSS um Estado burocrático, autoritário e com poucas 

possibilidades de superação efetiva do capitalismo. O chamado “socialismo real” se 
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desenhava então dessa maneira, como algo que na prática não conseguiu se 

mundializar, acabando por engessasse na ideia de “socialismo em um só país”. 

Democracia passa a ser a palavra da vez, de um lado, como crítica ao processo 

soviético e de outro, como base ideológica dos movimentos que então surgiam. 

Do outro lado, o capitalismo enfrentava uma de suas maiores crises cíclicas, 

desde 1929. A chamada crise do petróleo atingiu como um soco no estômago parte da 

burguesia dos países dominantes, tendo se desdobrado logo após o período da II 

Guerra Mundial. Como sociabilidade dominante, o capitalismo parecia não dar tréguas 

a cada novo ciclo de crise. Era preciso mais do que superar em números e medidas 

paliativas a crise que estava posta. Era preciso se reinventar. 

As consequências dessa “reinvenção” do capitalismo foram sentidas tanto na 

esfera de produção quanto nas relações sociais assentadas sobre ela. Dentre as diversas 

interpretações teóricas, faço uso da definição de “reestruturação produtiva” para definir 

o período. Tanto a reorganização do setor produtivo quanto a flexibilização das leis 

trabalhistas estiveram presentes no período como elementos importantes na 

reorganização da classe trabalhadora. 

Seguindo a linha do capitalismo tardio, aqui no Brasil, as mudanças estruturais 

– econômicas e sociais – foram acontecendo paulatinamente, num processo lento e 

balanceadas pela própria correlação de forças da elite nacional. Não se tem notícia na 

história do país de que a burguesia brasileira esteve em algum momento comprometida 

com um projeto nacional de desenvolvimento e crescimento econômico e isso fica 

evidente ao analisarmos a lentidão dos processos de transformações dentro da 

conjuntura econômica capitalista. Ao mesmo tempo, a mesma elite que trabalhou de 

forma “lenta e gradual” para uma transição democrática que chegara tardiamente ao 

país, não pensou duas vezes na hora de reprimir, atacar e criminalizar movimentos 

sociais e organizações de esquerda existentes no período: 

(…) Tão logo o golpe consolidou-se, o governo militar ordenou a 

intervenção em 433 entidades sindicais (383 sindicatos, 45 
federações e 4 confederações). A cassação dos direitos políticos e a 

instauração de inquéritos policiais militares contra os principais 
dirigentes sindicais cassados criaram para os que conseguiram 

escapar à prisão imediata, a alternativa da clandestinidade ou do 

exílio. (MATOS, Marcelo Badaró, 2009, pg.100) 

 

Não contentes com a repressão direta e intervenção nos sindicatos no período, 

o governo golpista procurava sanar a crise econômica instaurada no período com 
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medidas de arrocho salarial. Atacavam-se assim, duplamente a classe trabalhadora: por 

meio da repressão direta e por meio do cerceamento econômico. Nesse período o 

planejamento estratégico econômico nacional fora redefinido de onde surgiram, dentre 

outras coisas, o déficit público e alta taxa inflacionária. Entre 1964 e 1967, os 

sindicatos estiveram completamente silenciados e amarrados pela intervenção direta 

do regime militar. Criou-se um mecanismo de intervenção direta, por meio dos 

interventores, popularmente conhecidos como “pelegos”. A partir de 1970, o regime 

militar passou a trabalhar sobre um processo de liberação dos sindicatos através da 

promoção de algumas eleições, mas mesmo assim, manteve o controle da maioria das 

diretorias sindicais. Além do mais: 

Nos primeiros anos da ditadura militar, a legislação autoritária criaria 

diversos mecanismos para diminuir o poder de luta dos 

trabalhadores, desmobilizando a ação sindical e ampliando a 

exploração de classe. Entre as chamadas “leis do arrocho” estavam: 

a proibição do direito de greve; o controle dos índices de reajuste 

salarial (unificados em torno de um único percentual anual relativo à 

média da inflação divulgada para os dois anos anteriores); o fim da 

estabilidade aos dez anos de serviço (trocada pelo FGTS) e o 

desmonte do sistema previdenciário baseado nos Institutos de 

Aposentadoria e Pensões (IAPs), substituídos pelo INPS. (MATOS, 

Marcelo Badaró, 2009, pg.106) 

 

Como processo de resistência e reorganização da classe trabalhadora no 

período, alguns movimentos cumpriram importante papel em meio à censura e 

proibição de greves. Partindo da necessidade de inserção direta nas categorias 

sindicais, isto é, para além das direções sindicais, vemos no período um surgimento de 

uma forte oposição sindical na cidade de São Paulo, que viria a ser conhecida como a 

Oposição Metalúrgica de São Paulo (OMSP) da qual grande parte desembocará no 

Movimento da Oposição Metalúrgica de São Paulo (MOMSP) e terá importante papel 

na consolidação do Partido dos Trabalhadores. 

O princípio era um: a organização de base. Organizar pela base significava, em 

primeiro lugar, inserção direta no chão de fábrica. Em segundo lugar, uma força tarefa 

que desse conta de formular, sistematizar e organizar categorias em um período de 

chumbo para a organização da classe operária. O desafio era duplo: combater os 

interventores nas direções sindicais e mobilizar o chão de fábrica em um período da 

história em que greves eram proibidas. Para isso, a OMSP procurou desenvolver 1) 

Núcleos nas fábricas (as chamadas comissões de fábrica); 2) estruturação por setor 

fabril ou residencial para desenvolver as experiências de fábricas; 3) a ampliação do 
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movimento enquanto experiência e não enquanto tendência e 4) uma coordenação com 

elementos de cada setor2. 

Saindo do chão de fábrica, outras experiências militantes e sociais se 

desenvolveram e efervesceram nos anos em que o silêncio parecia querer falar mais 

alto. Dois desses merecem destaque: as chamadas Comunidades Eclesiais de Base e as 

resistências na zona rural do país. 

Alguns setores progressistas da igreja católica resistiram firmemente ao golpe 

de 1964. A partir de uma leitura baseada na Teologia da Libertação, tais setores 

criaram focos de resistência e estiveram atuando ativamente contra a censura e a 

criminalização das organizações de esquerda. As chamadas Pastorais cumpriram um 

importante papel na medida em que organizaram comunidades e mobilizaram através 

da fé milhares de pessoas no Brasil inteiro, a partir da criação de Comunidades 

Eclesiais de Base. Segundo Frei Beto: 

As Comunidades Eclesiais de Base (CEB's) são pequenos grupos 

organizados em torno da paróquia (urbana) ou da capela (rural), por 

iniciativa de leigos, padres ou bispos. As primeiras surgiram por 

volta de 1960, em Nísia Floresta, arquidiocese de Natal, segundo 

alguns pesquisadores ou em Volta Redonda, segundo outros. De 

natureza religiosa e caráter pastoral, as CEB's podem ter dez, vinte 

ou cinquenta membros. Nas paróquias de periferia, as comunidades 

podem estar distribuídas em pequenos grupos ou formar um único 

grupão a que se dá o nome de comunidade eclesial de base. É o caso 

da zona rural, onde cem ou duzentas pessoas se reúnem numa capela 

aos domingos para celebrar o culto. (BETO, Frei. p. 7) 

 

Através das CEB's a igreja obteve grande inserção nas organizações de bairro e 

protagonizou um importante movimento de resistência a ditadura militar atuando 

também ativamente na luta pela redemocratização do país. Alguns padres, inclusive, 

estiveram envolvidos na luta armada e perderam suas vidas na clandestinidade. 

Somando-se as CEB's e a oposição operária, houve também um amplo 

movimento no campo que procurava pautar a ampliação da fronteira agrícola enquanto 

o projeto militar procurava reorganizar o campo por meio de um processo colonizador 

de realocação populacional via construção de grandes obras, como a Transamazônica, 

por exemplo. Todos esses movimentos aparecem como exemplos e síntese de um 

determinado processo histórico e social que se desenvolveu no Brasil no período. 

A ditadura empresarial-militar não fora capaz de responder e apresentar 

                                                      
2 Fonte: Histórico da Oposição Metalúrgica de São Paulo. Disponível em: 

http://www.iiep.org.br/sistema/arquivos/lidas/historia.htm 

http://www.iiep.org.br/sistema/arquivos/lidas/historia.htm
http://www.iiep.org.br/sistema/arquivos/lidas/historia.htm
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alternativas que pudessem superar a crise econômica pela qual o país passava no 

período. Apesar do apoio e da forte influência dos Estados Unidos da América, as 

contradições próprias da sociedade brasileira não permitiram que a ditadura militar 

fosse o regime político ideal. A reabertura democrática aparecia então como bandeira 

unitária de várias camadas da sociedade, várias frentes e várias organizações contrárias 

ao regime. O desenvolvimento das forças produtivas no país exigia uma contrapartida 

política que pudesse dar conta dos desafios colocados pela expansão industrial e nível 

de organização da classe trabalhadora. Era preciso urgentemente superar o atraso 

como estigma da sociedade brasileira e se abrir para uma nova fase. Os movimentos 

sociais davam o recado no período: a democracia não era simplesmente um desejo, era 

uma necessidade. 

O processo de transição, contudo, ocorreu de forma lenta e gradual. Do final da 

década de 1960 até a primeira metade da década de 1985, no que pese a organização 

da classe operária e dos movimentos sociais em geral, as alterações que abririam o 

regime militar foram sendo feitas aos poucos, sem grandes rupturas abruptas nem 

grandes alterações no cenário político. O pano de fundo era o descontentamento da 

população com o regime existente e a necessidade de redemocratizar. Entre as 

divergências existentes, ligadas diretamente aos interesses econômicos e políticos das 

diferentes classes da sociedade brasileira, estava a compreensão sobre de que forma se 

daria a abertura democrática e em que termos se dariam o processo eleitoral, por voto 

direto ou indireto. 

Até então existiam apenas dois partidos no cenário político representativo 

brasileiro, graças ao regime militar e a clandestinidade imposta a dezenas de 

organizações políticas. Fundado em 1965 e representando empresários e militares 

entusiastas da ditadura estava a Aliança Renovadora Nacional – ARENA. Sua 

principal finalidade era dar sustentação ao regime e se firmar enquanto representação 

legal do golpe. Do outro lado estava o Movimento Democrático Brasileiro – MDB, 

fundado em 1966, funcionava como guarda-chuva dos opositores do regime militar, 

tendo como característica principal a amplitude da sua composição política. Com o 

golpe militar de 1964, o bipartidarismo fora instituído como legalidade representativa. 

Toda e qualquer organização que pretendesse disputar minimamente a esfera política 

deveria se adequar à polaridade Arena x MDB. As organizações que se colocaram 

contra e pautavam uma nova perspectiva política foram colocadas na ilegalidade. 
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Como sintomas de uma transição democrática que aparecia como exigência 

concreta da sociedade brasileira temos na lei nº 5.682 de 21 de julho de 1971 e na lei 

nº 6.767 de 20 de dezembro de 1979 expressões da possibilidade que emergia das 

entranhas do regime de disputa legal e institucional da esfera representativa nacional. 

A primeira lei, chamada Lei Orgânica dos Partidos Políticos procurava pautar a 

reabertura democrática pela legalização da existência de partidos políticos e 

consequente extinção do bipartidarismo nacional. 

Dessa forma, dentro dos marcos legais e institucionais, aglomerando diversos 

setores do movimento operário, das organizações de bairros, as CEB's, artistas, 

servidores públicos, intelectuais e militantes de organizações colocadas na 

clandestinidade, é fundado em 11 de fevereiro de 1980 o Partido dos Trabalhadores. 

Aparecia como alternativa à esquerda, democrática e popular com pretensão de 

representar os interesses dos trabalhadores dentro da democracia nacional. Era, e assim 

se autoproclamava, o partido sem patrão. 

Fruto de uma forte cultura sindical, amadurecida ao longo dos anos de chumbo, 

o Partido dos Trabalhadores, ao se colocar como alternativa institucional possível para 

os trabalhadores do país inaugurava um novo ciclo político no Brasil, onde atuaria 

como um dos principais protagonistas. O espaço político que historicamente estivera 

nas mãos dos grandes proprietários de 

terra e industriais, era agora passível de disputa. Era possível animar ali uma pretensa 

reinvenção do fazer político e da esfera política representativa. 

É preciso lembrar que a consolidação do PT enquanto instrumento 

representativo não se deu de forma isolada. Os movimentos que aglutinaram e 

mobilizaram a classe trabalhadora no final dos anos 1970 e início da década de 1980 

gerariam frutos importantes para a história da classe trabalhadora no Brasil. Segundo 

Coelho: 

O PT começava a se concretizar em vários lugares do Brasil. Era a 

resposta organizativa construída por trabalhadores que emergiram 

para a política na vaga de mobilizações do final dos anos 1970. Mas 

a passagem das greves e agitações sociais para a concretização da 

nova formação política não foi, de modo algum, mecânica. Havia 

vários projetos de partido em discussão e o fato de que o resultado 

histórico tenha sido afinal, o PT tal como ele se configurou não 

estava dado a priori. Foi, sim, a consequência dos embates que se 

travaram entre as forças que se envolveram. E nem poderia ser de 

outro modo, tal a diversidade de sujeitos que emergiam das lutas e 

formulavam o problema da organização política e dos horizontes de 
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luta, a partir do qual foi criada a perspectiva do novo partido. 

(COELHO, 2012, pg.53) 

 

No que pese as divergências internas nas quais não adentrarei nesse trabalho, 

podemos dizer que o PT emerge como síntese de um período histórico, como resposta 

a uma determinada crise representativa, no tocante ao fim próprio do regime militar e 

também como movimento dialético, já que surge da crítica prática à esfera política 

representativa nacional por meio das inúmeras lutas do período e se apresenta como 

alternativa institucional. 

Ainda na primeira metade da década de 1980 outros dois movimentos 

históricos importantes ocorreriam. Tais movimentos dariam sustentação ao bloco 

histórico que o Partido dos Trabalhadores construiria na organização da classe 

trabalhadora no país. 

O lento processo de transição entre a ditadura empresarial militar e a nova 

democracia fez emergir os já citados processos de resistências em diversos setores e 

camadas da sociedade. Entre 1978 e 1979 o ABC paulista foi palco de duas grandes 

greves onde, para além das pautas econômicas e imediatas se colocava em questão a 

organização da sociedade brasileira e a própria estrutura sindical emergente nos anos 

da ditadura. Dessa forma, em agosto de 1981 diversas categorias se reúnem na 

Conferência Nacional da Classe Trabalhadora (CONCLAT) e dão origem ao que iria 

ser um pouco mais tarde, em agosto de 1983, a Central Única dos Trabalhadores, a 

CUT. Com o objetivo de dar uma nova cara ao movimento sindical, além de articular 

possíveis greves gerais – que ocorreram entre as décadas de 1980 e 1990 – a CUT 

representou o marco do Novo Sindicalismo no Brasil. 

Nas zonas rurais brasileiras, como resposta a política colonizadora de 

distribuição de terras do regime militar, eclodiram uma série de ocupação a partir do 

ano de 1979 que culminaram numa organização mais orgânica dos agricultores 

desapropriados. Organização essa que em 1984 dera origem ao Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, que se organizava com três objetivos 

principais: lutar pela terra, lutar pela reforma agrária e lutar por mudanças sociais no 

país. 

Cada qual em seu próprio espaço de atuação e pautando suas respectivas 

demandas, a CUT e o MST foram o desdobramento direto de um novo ciclo político 

que se iniciava. O principal ponto em comum entre esses grandes movimentos era a 
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relação crítica-alternativa a toda estrutura social existente no cenário nacional. 

Nasciam da necessidade de transformação social de uma sociedade que, sendo fruto de 

um capitalismo desigual e combinado, passava por uma gritante crise de 

representatividade numa perspectiva de classe. Se a ditadura empresarial-militar havia 

se tornado insustentável, as velhas formas de fazer política haviam se esgotado 

também. 

Isso não significou, na prática, um processo de ruptura total. As contradições e 

disputas existentes na sociedade da época perpassavam pelas disputas internas dessas 

organizações. De forma ampla, o que unificava a agenda de lutas era a necessidade 

imediata da reabertura democrática e a emergência de uma transformação social. Se a 

ditadura militar não foi capaz de distribuir renda e amenizar as contradições e 

desigualdades da sociedade brasileira, era preciso pensar em outra forma política para 

o Estado brasileiro. 

Enquanto partido o PT surge dentro do campo da esquerda com recorte de 

classe e críticas ao que hegemonizava os movimentos de esquerda no período. Tais 

críticas vão repercutir, em certa medida, tanto na CUT quanto no MST formando 

assim o núcleo basilar de todo um ciclo político e uma determinada cultura militante. 

Procurando consolidar e amadurecer o que ficaria conhecido como “socialismo 

petista”, o Partido dos Trabalhadores apresentava, de um lado, críticas a social-

democracia clássica e de outro ao socialismo de um só país da URSS. Era preciso 

desenvolver um programa que desse conta das singularidades da sociedade brasileira e 

não pretendesse se basear em modelos prontos, copiados e colados de forma mecânica. 

Em seu Manifesto de Fundação, o PT deixa claro que interesses pretendia 

defender na sociedade: 

O Partido dos Trabalhadores surge da necessidade sentida por 

milhões de brasileiros de intervir na vida social e política do país 

para transformá-la. A mais importante lição que o trabalhador 

brasileiro aprendeu em suas lutas é a de que a democracia é uma 

conquista que, finalmente, ou se constrói pelas suas mãos ou não 

virá (Manifesto de Fundação do Partido, 1980) 

 

A ampla defesa da democracia como conquista dos trabalhadores e ferramenta 

necessária aparece como base para as formulações subsequentes que teriam como 

princípio a participação ampla e democrática nas esferas políticas de decisões. É a 

partir da concepção de democracia que a crítica a social-democracia e também ao 

“socialismo real” se desenhava. 
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Por um lado, a social-democracia clássica representava algo a ser combatido. A 

capitulação pela qual os partidos sociais-democratas passaram só mostrava que não era 

um caminho possível para quem se propunha transformar a sociedade. O PT não 

deveria ser um partido apenas nas eleições, mas sim, presentes nas lutas cotiadas das 

quais havia sido originado. Dessa forma deveria se dar a construção verdadeiramente 

democrática no Brasil. A social-democracia havia percorrido o caminho contrário a 

esse, se afastando das lutas reais e submergindo no mundo da representatividade 

estatal. Do outro lado, o “socialismo real” não havia se firmado como alternativa 

possível, já que, antes de tudo, havia abandonado a democracia. Era, portanto, preciso 

combatê-lo. 

Na luta pela reabertura democrática em um contexto de ditadura militar e crise 

econômica, o PT nasce das entranhas do sentimento democrático, da necessidade de 

reafirmar a democracia a todo o momento como o caminho possível. Isso explica, por 

exemplo, a negação do termo “ditadura do proletariado” amplamente adotado pela 

esquerda marxista desde as primeiras teorias revolucionárias. Era o consenso de toda 

uma camada da população que compreendia que o Golpe Militar havia representado 

um atraso na história nacional e devia ser combatido com todas as forças. O partido 

sem patrão lutava pela democracia compreendendo que, sem democracia, não haveria 

nenhuma possibilidade de transformação social. 

Das suas origens de classe, engendraram-se os projetos políticos que 

pretensamente, procurariam disputar os caminhos da democracia no Brasil. Não se 

tratava apenas de apontar e afirmar que a democracia era o único caminho possível, 

era preciso dizer que democracia era essa e se diferenciar dos demais partidos políticos 

que surgiram posteriormente à implementação da Lei Orgânica dos Partidos Políticos 

de 1979. Também se fazia necessário amadurecer as bases e fundamentar o próprio 

projeto como caminho mais viável para a democracia no país. Até então, as 

organizações de esquerda haviam se envolvido de forma limitada à institucionalidade 

brasileira, isso quando existia o envolvimento. No período da ditadura, muitas haviam, 

inclusive, optado pela luta armada, inspirando em processos como a Revolução 

Cubana e a Revolução Sandinista, entendendo que somente a força se conquistaria o 

poder. O PT nasce da negação dessa concepção, na medida em que o convencimento 

democrático é a estratégia adotada. 

 



27  

1.2 Independência de classe e revolução socialista 

 

Antes do surgimento do Partido dos Trabalhadores no cenário da esquerda 

brasileira e antes mesmo do golpe empresarial-militar houve muita história. Tentar 

projetar o cenário político desse passado se torna um grande desafio na medida em que 

olhamos o passado como quem vive o presente, ou seja, é sempre mais fácil cair na 

tentação de analogias anacrônicas do que dimensionar os fatos concretamente. 

A partir da análise adotada nesse trabalho, compreendem-se no Brasil, três 

importantes ciclos políticos no campo da esquerda até aqui. Ciclos estes que estiveram 

diretamente ligados com o nível de desenvolvimento do capitalismo, mais 

precisamente com o amadurecimento da classe trabalhadora no país. Tais ciclos se 

desenvolveram a partir da organização instrumentalizada da classe, isto é, por meio do 

autocompreensão da classe trabalhadora sobre a necessidade de luta e domínio sobre a 

noção de sua condição de classe. São o ciclo anarquista (século XIX até 1922), o ciclo 

democrático nacional (1922 - 1980), hegemonizado pelo Partido Comunista Brasileiro 

(PCB) e o ciclo democrático popular (1980 - atual), tendo no Partido dos 

Trabalhadores sua principal expressão política. 

Florestan Fernandes, em seus estudos sobre alguns importantes processos 

sociais brasileiros traz importantes elementos para a compreensão da formação da 

classe trabalhadora no Brasil e suas particularidades. É preciso localizar tais 

particularidades para que seja possível entender os elementos fundadores da 

sociabilidade política desenvolvida pela classe. Em seus estudos sobre A Integração do 

Negro na Sociedade de Classes (1964), por exemplo, Florestan aponta como marco 

fundamental a transição entre a sociedade escravocrata para o que define como 

sociedade competitiva para a consolidação da classe trabalhadora brasileira. É por 

meio dessa transição entre um regime escravocrata, de produção monocultural e 

majoritariamente agrário para outro, cujo desenvolvimento industrial fora o grande 

carro-chefe, que vemos se desenvolver uma consciência de classe orgânica capaz de 

gerar frutos e produzir grandes marcos. 

Tudo isso não significa que no regime escravocrata não havia resistências. 

Fruto do desenvolvimento próprio do capitalismo, organizado de forma desigual e 

combinada, o Brasil desde suas origens mais remotas apresentou processos de 

conflitos e resistências, como colônia e também como capitalismo subdesenvolvido. 
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Contudo, não deixando de lado os méritos e a memória por todos os que de alguma 

forma se puseram em luta, tratamos aqui das categorias de classe em si e classe para 

si, desenvolvida de forma primeira em Marx e utilizada por grande parte do 

pensamento marxiano para compreender os processos de organização da classe 

trabalhadora. 

A definição de classe em si e classe para si aparece na obra de Marx, A miséria 

da filosofia, onde o autor afirma: 

As condições econômicas transformaram a massa do país em 

trabalhadores. O domínio do capital criou uma situação comum, 

interesses comuns a esta massa. Assim, esta massa já constitui uma 

classe frente ao capital, ou seja, uma ‘classe em si’, mas não ‘por si 

mesma’. Na luta, esta massa se une, constitui uma classe ‘por si 

mesma’. Os interesses que defendem se tornam os interesses da 

classe. (MARX, K; 1985) 

 

A localização de um determinado grupo dentro do modo de produção, 

organização e socialização da vida, a partir de interesses e objetivos comuns constitui 

o primeiro passo para a compreensão e formação da classe. A esse processo, Marx 

denominou classe em si, já que representa a existência da classe por ela mesma a partir 

dos elementos em comum. Na medida em que essa classe para organizá-la-se, 

reivindicar determinadas demandas e se compreender enquanto coletividade tem a 

classe para si já que não se trata apenas dos elementos dispersos que apresentam em 

comum, mas da possibilidade de organização e luta diante de necessidades concretas.    

Tendo isso em conta, podemos analisar o histórico de organização da classe 

trabalhadora no 

Brasil por meio da compreensão da classe para si, isto é, das formas de resistência e 

lutas organizadas que culminaram numa organização sistemática da classe. Tudo isso 

levando em consideração o desenvolvimento próprio do capitalismo no Brasil e suas 

particularidades e características sociais relevantes, importantes na compreensão da 

realidade brasileira. 

Considerando como ponto histórico de partida o término do longo período de 

escravidão no Brasil encontramos dois elementos que relacionados constituíram a base 

material do primeiro grande ciclo de organização da esquerda nacional. Conviviam no 

período, trabalhadores “livres” e trabalhadores oriundos do antigo regime 

escravocrata. A necessidade de expansão industrial latente no país fez com que fossem 

importados trabalhadores estrangeiros, vindos da Europa e do Japão com o objetivo de 
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potencializar a produção nacional. Ainda assim, no período da República Velha, mais 

precisamente na década de 1920, a classe operária correspondia a apenas 13,8% da 

população empregada no país3. 

A principal característica do período é a falta de um projeto político e social 

que hegemonizasse o período. Em seu lugar, encontramos diversas experiências 

autônomas de resistência com forte influência do socialismo revolucionário que 

adentrou o país por meio da força de trabalho imigrante, com grande destaque para o 

operariado italiano. Organizaram-se as primeiras experiências sindicais sistematizadas 

cuja principal característica seria a ação direta: 

Recusando a via eleitoral-partidária e apostando tudo no conflito 

direto com o patronato, como forma de mobilizar e conscientizar os 

trabalhadores para a necessidade de transformação profunda da 

sociedade, os sindicalistas revolucionários – defensores de um 

sindicalismo de ação direta, inspirado no modelo francês –, quase 

sempre anarquistas, em especial na vertente mais tarde chamada de 

anarcossindicalista, tornaram-se as principais lideranças na primeira 

fase de organização dos sindicatos. O caminho para a revolução, que 

geraria uma sociedade sem classes e sem Estado era, para esse 

grupo, a ação direta, cuja manifestação mais conhecida era a greve. 

(Mattos, 2006, pg. 48; grifos meus) 

 

Não à toa, em julho 1917 é organizada em São Paulo uma grande greve geral 

que foi capaz de paralisar a cidade por alguns dias. Entre as exigências da greve 

estavam a jornada de 8 horas de trabalho e liberdade a todos que foram presos por 

motivos de greve. 

Como principal meio de propagação e mobilização, apostava-se na imprensa 

jornalística e também em palestras (Mattos, 2006, pg. 49). Foram vários os jornais que 

surgiram no período denunciado as péssimas condições de trabalho e agitando a 

necessidade de mobilização. Dentre os jornais que mais duraram, merece destaque A 

voz do trabalhador não somente pela sua duração, mas pela amplitude de seu alcance. 

Nesse período de nossa história, ideais anarquistas e comunistas – 

acompanhando, em certa medida, os debates internacionais – protagonizavam intensos 

debates sobre quais as melhores maneiras de intervir e disputar a consciência dos 

trabalhadores. Contudo, os anos 1920 marcariam o declínio anarquista tendo como 

principal motivo o aumento da repressão do Estado e ataque direto às lideranças e a 

imprensa anarquista, por meio do aumento e maior especialização do aparato policial e 

                                                      
3 Para maiores dados ver Mattos, 2009. 
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da propaganda anti sindical. 

Internacionalmente, ainda em 1917 havia eclodido a primeira grande 

experiência revolucionária do proletariado por meio da tomada de poder liderada pelo 

partido comunista Bolchevique e instituição da União das Repúblicas Socialistas 

Soviéticas, a URSS. Ainda que de forma difusa e com poucas informações precisas, tal 

processo chegou ao conhecimento dos trabalhadores no Brasil e influenciou processos 

importantes como a criação do Partido Comunista Brasileiro liderada por antigos 

militantes anarquistas. 

Com a criação do Partido Comunista Brasileiro, em 1922, inicia-se um novo 

ciclo de lutas cuja principal referência se encontra justamente no PCB. A esse ciclo, 

que vai da data de fundação do partido até meados dos anos 1980 costuma-se 

denominar democrático e nacional já que toda a estratégia política do período fora 

pensada nos parâmetros do projeto democrático e nacional. 

Influenciado pelas grandes discussões da “teoria das etapas”, encabeçada pela 

III Internacional acerca das possibilidades revolucionárias no mundo bem como pelo 

processo revolucionário da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o PCB surge 

num período de declínio das correntes anarquistas no sindicalismo brasileiro e 

apresenta-se como alternativa política e organizativa para os trabalhadores. 

A principal formulação apresentada dizia respeito à necessidade de se pensar 

num processo revolucionário – que rompesse e superasse a existência de classes – a 

partir das especificidades da realidade brasileira. A estratégia apresentada, contudo, 

era inspirada em realidades extrínsecas à nacional, tendo como locus inspirador o 

processo da URSS e a experiência chinesa. 

O desafio posto sobre a análise concreta de situações concretas se baseava na 

realidade em que as experiências revolucionárias do século XX foram todas em países 

de capitalismo periférico e não centrais como haviam previsto Marx e Engels. Não 

havia sido o amadurecimento do proletariado diante das contradições latentes da 

sociedade capitalista quem proporcionou a base material necessária para as rupturas 

revolucionárias, mas antes e, sobretudo, as próprias contradições sociais e econômicas 

que os países periféricos apresentavam. Fez-se preciso então a reinterpretação 

histórica da luta de classes no mundo. 

Entendo que a condição colonial vivida pelo Brasil colocava o país dentro de 

uma realidade “semifeudal” desenvolvida a partir da monocultura e um longo regime 
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escravocrata. A forte concentração de terra servia para dar legitimidade concreta a essa 

formulação já que o caráter conservador das elites agrárias se apresentava, inclusive, 

como impedimento para o próprio desenvolvimento econômico do Brasil. Era preciso, 

sobretudo, combater os grandes latifundiários que, segundo as formulações do projeto 

democrático nacional, estariam dispostos a se alinharem às nações imperialistas a fim 

de manter a concentração de terra – e consequentes lucros – nas mãos. Seriam esses 

grandes senhores da terra, os verdadeiros donos do poder. 

Nesse cenário, a burguesia nacional poderia apresentar-se como aliada do 

proletariado na medida em que seus interesses estariam de encontro aos interesses dos 

latifundiários, já que seus objetivos seriam o de desenvolvimento da indústria nacional 

e não o de manutenção do poderio agrário. Apostava-se na possibilidade de se 

encontrar na burguesia nacional um projeto de desenvolvimento que pudesse romper 

com a dominação agrária, contribuir no processo de supressão dos vestígios 

semifeudais do país e aliar-se na luta contra o imperialismo. Como era um processo 

dividido em etapas, a revolução brasileira era colocada em termos lineares e as 

alianças eram pensadas conforme os objetivos das etapas específicas. Derrubar o 

grande latifúndio fazia parte da primeira etapa da revolução nacional e a aliança com a 

burguesia era tática na medida em que sozinho, o proletariado brasileiro não 

conseguiria. 

Contudo, a realidade fora mais forte do que a pretensão revolucionária. A 

compreensão de uma nação semifeudal impossibilitou o entendimento sobre as 

características peculiares da burguesia nacional. Como bem apresentaria um pouco 

mais tarde Florestan Fernandes, a burguesia nacional se mostrou mais disposta a fazer 

unidade com os grandes latifundiários e com o imperialismo estadunidense para galgar 

espaços de poder político e econômico na conjuntura nacional do que se aliar aos 

trabalhadores para que se fizesse possível um projeto de desenvolvimento nacional. 

Antes aliada, ela se tornou um empecilho real no desenvolvimento de um projeto 

revolucionário para o Brasil. 

As primeiras críticas ao projeto democrático nacional nascem de dentro dele. A 

formulação sobre a possibilidade de unidade com parte da burguesia nacional em torno 

de um projeto de desenvolvimento que pudesse contribuir na construção das condições 

materiais para o amadurecimento do proletariado nacional fez com que o PCB – que 

em meados da década de 1960 já era muito maior do que fora em 1922 – não apostasse 
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na possibilidade de golpe imanente. Para o partido, não existiria golpe em curso, tal 

qual era denunciado por algumas organizações de esquerda no período. A burguesia 

nacional não seria capaz de tal feito. O golpe empresarial-militar de 1964 aparece 

então como golpe duplo: golpe no cenário político do país e golpe no projeto 

democrático nacional que já se mostrava obsoleto. A burguesia nacional mostrava que 

seria capaz de qualquer coisa para manter-se no poder. 

De dentro do próprio PCB, Caio Prado Jr. apresenta às primeiras grandes 

críticas a formulação democrática e nacional. Logo após a derrota proporcionada pelo 

golpe de 1964, definições e formulações sobre a burguesia nacional e o próprio caráter 

semifeudal do Brasil começam a ser questionadas. Caio Prado Jr. apresenta, em A 

Revolução Brasileira (1966) uma crítica fundamentada na ideia de que o Brasil já 

nasce dentro de um sistema comercial e, por tanto, fora dos marcos do feudalismo – 

que nunca chegou a ocorrer nas Américas -. Encontramos, por outro lado, relações 

muito mais próximas às relações modernas de trabalho (trabalho livre e assalariado) 

do que relações de dominação estritamente camponesas. Contudo, pelas condições 

sociais especificamente brasileiras, a burguesia nacional não estaria disposta a se 

colocar contra o imperialismo, antes, seu contrário, na medida em que toda 

organização da produção econômica no Brasil era voltada para o mercado externo. 

Levando em consideração ainda que muitas indústrias nacionais foram criadas por 

fazendeiros de café, o autor salienta que não se apresenta na realidade nacional uma 

dicotomia entre setores da burguesia e da aristocracia capaz de criar conflitos internos 

que pudessem contribuir de alguma forma na primeira etapa da revolução. Segundo o 

autor: “os diferentes setores da burguesia evoluíram paralelamente, ou antes, 

confundidos numa classe única formada e mantida na base de um mesmo sistema 

produtivo e igual constelação de interesses” (p. 182). 

Como proposta prática, no entanto, Caio Prado Jr retorna as soluções do 

democrático nacional: devido às próprias características da burguesia brasileira e do 

que chama de deficiências orgânicas da vida econômica e social do país – 

características do desenvolvimento colonial cuja característica principal é a 

heteronomia dos fatores econômicos – era preciso, antes de tudo, desenvolver o Brasil 

enquanto nação. Fundamentalmente, desenvolver um mercado interno capaz de se 

fortalecer o suficiente para não sucumbir aos ditames do imperialismo. Tal 

desenvolvimento econômico interno constituiria as bases e abriria possibilidade 
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histórica para o processo de revolução socialista. 

Ao não romper com o encaminhamento prático do democrático e nacional, 

Caio Prado Junior deixa algumas lacunas, no tocante as formulações teóricas. O 

movimento prático do momento exigia respostas que fossem capaz de apresentar uma 

alternativa superadora das antigas formulações. Tornava-se impossível, pelas 

circunstâncias históricas, apostar na possibilidade de contar com a burguesia nacional 

para o desenvolvimento de um projeto nação. 

A partir dessas formulações vemos surgir outras tentativas de superação do que 

já se mostrava obsoleto. Ainda no plano teórico, temos em Florestan Fernandes a base 

fundamental sem a qual não existiria o que viria a ser o Projeto Democrático e Popular. 

Crítico à teoria das etapas, o projeto democrático e popular tem na sustentação 

do caráter conservador da burguesia nacional seu eixo norteador da estratégia 

revolucionária. Somando-se a isso, a ideia de que o Brasil apresentava-se como país 

capitalista, fruto de um desenvolvimento desigual e combinado embasava a 

compreensão de que era preciso desenvolver determinadas reformas de base ao mesmo 

tempo em que a burguesia nacional não estaria disposta a abrir mão de seus 

privilégios. Tem-se inicio, dessa forma, um novo ciclo político no cenário brasileiro, 

cuja hegemonia se dará pelo projeto democrático e popular e cujo instrumento 

organizativo produzido como síntese do processo será o Partido dos Trabalhadores. 

Para compreender os caminhos do democrático e popular – e do porquê de tal 

projeto hegemonizar todo um período histórico – é preciso, antes de tudo, visualizar as 

leituras teóricas que construíram o projeto e em quê medida ele se distanciou do 

democrático e nacional. 

Encontramos em Florestan Fernandes as principais formulações teóricas sobre 

os caminhos da Revolução Burguesa no Brasil. O processo de modernização pelo qual 

o país necessitava passar era crucial para que se pudesse vislumbrar uma revolução 

efetiva. Em outras palavras, as revoluções democráticas e nacionais precisavam se 

desenvolver no Brasil, caso contrário, as possibilidades de transformação 

revolucionária estariam descartadas: 

(…) Toda sociedade de classes, independentemente do seu grau de 

desenvolvimento capitalista, possui certas exigências econômicas, 

sociais, culturais, jurídicas e políticas. Certas “transformações 

estruturais” (designadas separadamente como “revoluções” pelos 

analistas: revolução agrária, revolução urbana, revolução 

democrática) indicam as aproximações (ou os afastamentos e 
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negações dessas aproximações) com referência a potencialidades de 

expansão da ordem burguesa. Uma sociedade capitalista que não 

realiza nenhum tipo de reforma agrária e na qual a revolução urbana 

se confunde ou com a inchação, ou com a metropolização 

segmentada, terá de estar em débito com a revolução demográfica, 

com a revolução nacional e com a revolução democrática. 

(FERNANDES, 1981, p. 47-48) 

 

Todas essas “transformações estruturais” estariam colocadas como “tarefas em 

atraso” no cenário nacional. Era preciso, antes de tudo, desenvolver determinados 

aspectos que, aparecendo como características da formação social brasileira travavam 

tanto o desenvolvimento nacional quanto a possibilidade real de revolução socialista. 

Essas “tarefas em atraso” não seriam encampadas pela burguesia nacional justamente 

pelo caráter conservador e aristocrático da mesma. Não convinha às classes 

dominantes do Brasil, nem da cidade, nem do campo, trabalhar naquilo que Florestan 

define como “revolução dentro da ordem”. Resistir e avançar em termos de 

desenvolvimento e democracia eram, por tanto, tarefas urgentes. Para o autor, toda 

sociedade divida em classes apresenta um cenário de guerra civil latente e eclosão 

revolucionária aberta (Fernandes, 1981, p. 58). Dessa forma, as tarefas em atraso se 

colocam na realidade concreta: 

(…) Enquanto a guerra civil é latente, a transformação 

revolucionária se equaciona dentro da ordem, como um processo de 

alargamento e aperfeiçoamento da sociedade burguesa pela ação 

coletiva do proletariado; quando a guerra civil se torna aberta, a 

transformação revolucionária se equaciona contra a ordem, 

envolvendo primeiro a conquista do poder e, mais tarde, a 

desagregação da antiga sociedade e a formação de uma sociedade 

sem classes, destituída de dominação do homem pelo homem e de 

elemento político (portanto, de uma ordem sem sociedade civil e 

sem Estado). (FERNANDES, 1981, p. 59) 

 

O proletariado nacional entraria como protagonista da revolução dentro da 

ordem. A antiga formulação de aliança com a burguesia nacional para construção de 

um projeto nação estava descartada. Era preciso assumir a tarefa e tomar para si a 

missão de desenvolvimento necessário ao triunfo da revolução. Muitas eram as 

demandas e deficiências do capitalismo do Brasil, mas, em referência ao presente 

trabalho e a compreensão histórica das ações táticas adotadas pelo Partido dos 

Trabalhadores, há uma tarefa em atraso que se destaca. Destaca-se não somente pelo 

período histórico em que o Partido dos Trabalhadores é fundado, mas também por se 

apresentar como palavra-chave nas formulações de toda a esquerda, progressista ou 
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pretensamente revolucionária da época: a democracia. 

A principal característica do período em que surge o PT e em que ganham 

destaque no cenário nacional, diversas manifestações e greves populares é a chamada 

transição conservadora. O regime militar, autoritário por excelência não estaria 

harmonizado com as demandas econômicas e sociais que amadureciam no Brasil. A 

burguesia nacional procurava lidar um processo de transição democrática organizada 

por cima. Nada poderia fugir-lhes do controle. A história brasileira procurava se firmar 

como a história da conciliação – tudo deveria ser resolvido pacificamente de forma 

lenta e gradual. 

Do outro lado, nos movimentos de resistência, a democracia aparecia como 

verdadeiro valor universal. Não existiriam possibilidades reais de mudança se não 

fosse instaurado um regime democrático com participação direta da população. Era 

preciso superar a sombra do regime autoritário. Era preciso reinventar a política no 

Brasil. Falava-se então numa verdadeira revolução democrática. 

A democracia aparecia nas formulações que deram origem ao Partido dos 

Trabalhadores como uma grande tarefa em atraso e, ao mesmo tempo, como o 

caminho necessário para que outras tarefas em atrasos – tais como a reforma agrária e 

a reforma urbana – pudessem se efetivar. Dentro de um regime aristocrático e 

autoritário, liderado por uma elite conservadora e atrasada não havia possibilidades de 

mudança. Enquanto não fosse possível um Estado democrático também não seria 

possível uma transformação social. 

Discutia-se então qual seria o caráter da revolução no Brasil. Se era bem 

verdade que se evidenciou no processo histórico a relação siamesa entre a burguesia 

nacional e a burguesia externa (Fernandes, 1981, p. 103) é bem verdade que os 

apontamentos concretos sobre como fazer a revolução no Brasil encontraram-se em 

situação dialética. Não estando em disputa a burguesia nacional, tal qual apregoava o 

projeto democrático e nacional, era necessário que o proletariado encontrasse sua 

própria maneira de se organizar e tencionar, por dentro da ordem, todas as reformas de 

base que apareciam como tarefas em atraso. 

Diante disso, mais do que nunca, era preciso fortalecer os movimentos 

sociais de base, consolidá-los até que se formassem uma força capaz de ter voz – e voto 

– na sociedade. Politicamente falando, a luta pela abertura democrática passava também 

pela organização social e sindical necessárias para que um projeto a serviço da classe 
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trabalhadora pudesse entrar em cena. 

Como complicação conjuntural entravam as transformações econômicas pela 

qual o país passara nos trinta anos anteriores. Em se tratando de divisão internacional 

do trabalho, o Brasil, por meio de intervenção internacional direta, passava a cumprir 

um papel importante na economia global, como país de capitalismo periférico: 

(…) Os últimos vinte e cinco anos compreendem uma ampla 

transferência de capitais, tecnologia avançada e quadros empresariais 

técnicos e dirigentes, pela qual a economia e a sociedade brasileira 

foram multinacionalizadas, através de uma cooperação organizada 

entre capitalistas, militares e burocratas brasileiros com a burguesia 

mundial e seus centros de poder. (FERNANDES, 1981, p. 103 – 

grifos do autor) 

 

A complexificação do capitalismo do Brasil trazia, sem dúvidas, novos 

desafios para a transformação social total. Sobretudo, o Brasil crescia como país de 

capitalismo periférico intimamente ligado aos interesses do capital internacional. Além 

do mais, da forma com que se deram o crescimento econômico e desenvolvimento 

nacional teve implicâncias diretas na formação do proletariado brasileiro, definindo 

suas características e diferenciando-se, em absoluto, do modelo clássico, das chamadas 

via francesa e via inglesa (Fernandes, 1981). 

Aparece como fatores determinantes da característica do proletariado nacional 

a divisão territorial desigual, a existência de núcleos concentrados de desenvolvimento 

industrial, a disparidade econômica entre centros urbanos e rurais e entre as regiões 

administrativas do Estado nacional e a própria localização do Brasil no sistema de 

capitalismo global. Sobre esse último ponto destaca-se: 

 
(…) a drenagem de recursos materiais e de riqueza da periferia por 

meio de mecanismos mais complexos, implantados diretamente nas 

estruturas mais dinâmicas e produtivas das economias periféricas 

estratégicas, e a institucionalização de uma taxa de exploração de 

mais-valia muito mais alta, criando, para o proletariado um sério 

dilema econômico. (FERNANDES, 1981, p. 103-104) 

 

A soma dessas múltiplas determinações desemboca, na realidade brasileira, em 

uma dificuldade organizativa e legitima, em certo grau, a crença em certa apatia 

política como característica do povo brasileiro. Mas basta um olhar um pouco mais 

atento para notar que essa tal apatia aparece como consequência de um sistema de 

exploração intenso, na qual o Estado age como agente repressivo direto e a ideologia 

das classes dominantes como agente educador via mecanismos legitimadores, como os 
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instrumentos de comunicação – rádio, TV, jornal e o próprio sistema educacional. O 

monopólio da violência (Weber, 1946) aparece, nas mãos do Estado brasileiro como 

ferramenta de coerção e manutenção da ordem, onde os problemas sociais são 

tratados como “casos de polícia” (Fernandes, 1981). 

Isto significa, grosso modo, que na história do Brasil, longe de ser chamado a 

participar diretamente da via pública, o proletariado nacional fora antes tratado como 

inimigo da ordem. Como destaca Fernandes (1981, p. 102): “No passado remoto e 

recente, a norma era: o escravo é o inimigo público da ordem; nos tempos modernos, a 

norma tornou-se: o colono, o camponês e operário são o inimigo público da ordem”. 

Para romper com tal configuração, para consolidar a democracia no Brasil e também 

para que a Revolução Burguesa se efetivasse no cenário nacional, era preciso enfrentar 

a ordem vigente e lutar pela redemocratização com participação social efetiva, 

contrapondo-se ao projeto das elites nacionais de transição conservadora. 

Revolucionar por dentro da ordem era preciso. Mais do que isso, organizar a 

classe trabalhadora a partir de suas demandas e necessidades, fortalecer o movimento 

sindical e de base e também, apresentar uma alternativa capaz de representar 

politicamente as parcelas mais precarizadas da nação. Se há essa altura, as críticas – 

nacionais e internacionais – aos caminhos traçados pela URSS eram evidentes, mais 

do que nunca, defender a democracia era preciso. Sem ilusão e sem pressa, mas com a 

crença de que sem democracia não haveria o socialismo. 

 

1.3 A via institucional como estratégia hegemônica 

 

Ao ser instrumentalizado enquanto ferramenta organizativa, o Partido dos 

Trabalhadores passou por uma série de disputas internas entre forças políticas e setores 

sociais que, ao disputarem a linha interna do partido, procuravam se apresentar como 

alternativa e caminho possível na luta de classes nacional. Para os fins dessa pesquisa 

não será preciso – nem possível – adentrar nos diálogos, divergências e processos de 

disputas internas. Para isso hoje há excelentes trabalhos como o de Coelho (2012). 

Partirei do pressuposto que além das disputas internas, que se apresentam como um 

fértil cenário de análise houve projetos vencedores. Fizeram-se vencedores na medida 

em que foram aplicados na prática política do partido, para além dos méritos e dos 

meios sob os quais a vitória se deu. Como pólo político aglutinador, o PT se apresenta 
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também como um intenso campo de disputas. 

Se for bem verdade que um determinado projeto venceu - do campo 

majoritário, liderado pela Articulação – é também verdade que o PT já surge com o 

intuito de se apresentar como alternativa institucional, à esquerda, mas dentro dos 

marcos da ordem, sobretudo pela via da disputa eleitoral nas mais diversas esferas da 

administração estatal.  

A existência do horizonte socialista, inicialmente atrelado às grandes reformas 

estruturas de base e utopia a ser realizada, dentro de uma clara crítica ao modelo da 

URSS de um lado e a social-democracia européia de outro, nos moldes do projeto 

democrático popular e, em seguida, dentro das disputas internas, transformado em um 

conceito meramente valorativo, não altera o fato de que passar pelos marcos 

institucionais era fundamental ao partido. Democratizar um país cujo cenário político 

se desenhava à sombra de uma ditadura empresarial-militar por mais de duas décadas 

e que apresentava déficit de desenvolvimento e quadros alarmantes de desigualdades 

sociais no cenário econômico era mais que preciso: apresentava-se como tarefa em 

atraso que nenhuma legenda partidária ou força política fora, até então, capaz de 

realizar. 

Procurando se diferenciar, na medida em que reivindicava suas origens como 

alternativa aos demais partidos e organizações opositoras, o PT lançava-se no cenário 

nacional como o partido “dos de baixo” e como única alternativa capaz de apresentar 

um projeto de democracia ampla e participativa. 

A discussão de pano de fundo que perpassava toda a esquerda era a discussão 

sobre a tomada do poder político. Ao se construir tendo como base os movimentos 

organizados da classe trabalhadora e a identidade com “os de baixo” o PT também se 

identificava com a luta histórica dos trabalhadores do mundo. O cenário político 

brasileiro para que pudesse avançar numa perspectiva de participação ampla e popular 

precisava de uma alternativa dos trabalhadores. Assim, em janeiro de 1979, no IX 

Congresso dos Trabalhadores Metalúrgicos, Mecânicos e de Material Elétrico do 

Estado de São Paulo, ocorrido da cidade de Lins, aparecem os primeiros apontamentos 

sobre a necessidade de ir para além das pautas econômicas e das categorias. Era 

preciso se organizar enquanto classe. Era preciso, enfim, um instrumento que 

garantisse essa organização para além das demandas imediatadas. Era preciso um 

partido político: 
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A história nos mostra que o melhor instrumento com o qual o 

trabalhador pode travar esta luta é o seu partido político. Por isso, os 

trabalhadores têm que organizar os seus partidos que, englobando 

todo o proletariado, lutem por efetiva libertação da exploração. Hoje, 

diante da atual conjuntura política, econômica e social que vive a 

sociedade brasileira, essa necessidade, com o peso de sua 

importância, se faz sentir.4 

 

Além da ênfase na necessidade de um partido político que representasse os 

trabalhadores, o documento traz uma crítica ao regime militar aponta para a 

necessidade de redemocratização da sociedade brasileira. Destaca-se também a 

demarcação política em relação ao MDB, que aparecia como o movimento 

oposicionista ao regime. Não bastava colocar-se ao lado dos trabalhadores. Se o PT 

ousava se apresentar enquanto alternativa partidária era preciso diferenciar-se da 

oposição existente e salientar as diferenças.  

Em 13 de outubro de 1979 é lançada publicamente a primeira “Declaração 

Política” do partido em que já são apresentados à sociedade em geral as principais 

pautas do PT no período sendo a relação direta com o movimento sindical – e a defesa 

de democratização dos sindicatos, pelo fim da intervenção estatal – a necessidade da 

reformulação partidária de forma diferenciada da que estava sendo engendrada dentro 

da transição conservadora do governo militar, onde o PT reivindica o direito 

democrático de se constituir como partido legal e considera, por isso mesmo, 

indispensável que esta legalidade seja estendida a todas as correntes de pensamento 

existentes na sociedade5, e por fim, a necessidade da criação de uma frente ampla, que 

aglutinasse diversos setores da sociedade críticos ao regime militar onde se colocavam 

como principais bandeiras ser contra a extinção arbitrária dos atuais partidos políticos 

e pela mais ampla liberdade de organização e manifestação político-partidária, direito 

a greve e anistia aos perseguidos políticos da ditadura militar, entre outros. 

Assim sendo, surge em 10 de fevereiro de 1980, oficialmente, o Partido dos 

Trabalhadores como possibilidade real e concreta de organização da classe 

trabalhadora e alternativa partidária e institucional à esquerda. Logo na primeira 

plataforma política surgem as pautas de liberdades democráticas que incluem, além de 

eleições diretas, direito ao voto aos analfabetos, cabos e soldados e a convocação de 

uma Assembléia Nacional Constituinte, livre, democrática e soberana, Por fim, a luta 

                                                      
4 Disponível em: http://novo.fpabramo.org.br/sites/default/files/declaracaopolitica_0.pdf. Acesso em abril de 

2016 
5 Idem. 

http://novo.fpabramo.org.br/sites/default/files/declaracaopolitica_0.pdf
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por um governo dos trabalhadores6 é ponto chave para se compreender os caminhos e 

decisões políticas tomadas pelo PT. 

Seguindo a risca os trâmites da legalidade, em 1981 o PT elege seu primeiro 

diretório nacional tendo como principal objetivo a disputa direta pela representação 

nas instâncias democráticas. Em seu discurso na 1ª Convenção Nacional dos Partidos 

dos Trabalhadores, ocorrida no ano de 1981, Lula rebate críticas existentes à época de 

que os que compunham o PT haviam abandonado a luta sindical para fazer política. 

Negando tais afirmativas, Lula ressalta que: 

(…) em nosso país, o sindicato, controlado pelo governo, não é 

suficiente para mudar a sociedade. O sindicato é a ferramenta 

adequada para melhorar as relações entre o capital e o trabalho, mas 

não queremos só isso. Não queremos apenas melhorar as condições 

do trabalhador explorado pelo capitalista. Queremos mudar a relação 

entre capital e trabalho. Queremos que os trabalhadores sejam donos 

dos meios de produção e dos frutos de seu trabalho. E isso só se 

consegue com a política. O Partido é a ferramenta que nos permitirá 

atuar e transformar o poder neste país7. 

 

Dando continuidade ao discurso, Lula ainda ressalta que, apesar de o partido 

não se limitar a via eleitoral nem pretender fazer das comunidades de base núcleos 

partidários, o PT procurava apresentar candidatos próprios em todas as esferas 

eleitorais, nas cinco regiões do país. No que pese uma análise do discurso mais 

aprofundada, o PT apresentava uma proposição prática bem definida e uma escolha 

que, por mais que discursivamente fosse negada, traria grandes consequências para as 

organizações de base do partido. 

Ao finalizar seu discurso, Lula traz à tona a discussão sobre que tipo de 

socialismo pretendia-se defender. A noção de socialismo democrático aparecia como 

demanda do PT ao se colocar tanto no campo da esquerda quanto como representante 

direto dos trabalhadores. O socialismo defendido pelo PT deveria surgir das lutas 

concretas e a partir delas, se moldar. Ficava evidente que as definições políticas sobre 

o socialismo não eram traçadas de forma clara e objetiva. Tão pouco eram prioritárias. 

Organizar os trabalhadores – sindicalmente, socialmente e de forma parlamentar – era 

o foco principal. O socialismo era dado como um caminho natural da humanidade, 

algo que, impreterivelmente, aconteceria. Dessa forma, não caberia ao PT delimitar e 

                                                      
6 Disponível em: http://novo.fpabramo.org.br/sites/default/files/plataformapolitica_0.pdf. Acesso em abril de 

2016 
7 Disponível em: http://novo.fpabramo.org.br/uploads/discursodelula1convecao.pdf. Acesso em abril de 2016 

http://novo.fpabramo.org.br/sites/default/files/plataformapolitica_0.pdf
http://novo.fpabramo.org.br/uploads/discursodelula1convecao.pdf
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traçar estratégias que tencionariam a tomada de poder numa perspectiva socialista. O 

socialismo viria independentemente da vontade dos homens e das mulheres. 

Assim, dentro do contexto de lutas pela abertura democrática e eleições diretas, 

já em 1982 o PT apresenta sua primeira Carta e plataforma eleitoral. Na Carta, 

estabelece regras aos candidatos do PT, proporcionais ou majoritários e procura 

trabalhar em torno de um controle partidário dos mandatos. Apesar da ênfase em todos 

os documentos pré fundação do partido e nos documentos iniciais dada à autonomia 

política e prioridade na organização dos trabalhadores, a verdade é que o partido foi se 

organizando e consolidando pela via institucional e parlamentar. Um grande salto 

qualitativo nesse sentido foi o da fundação da Central Única dos Trabalhadores, em 

agosto de 1983. Com a fundação da central, saia da alçada do partido a relação direta 

com o movimento sindical. Caberia ao PT, sobretudo, a representação parlamentar dos 

“interesses dos trabalhadores” enquanto à CUT o comando das lutas sindicais em 

território nacional. Um não estava submetido ao outro na medida em que suas funções 

eram diferenciadas, ao mesmo tempo em que, aliados à luta pela redemocratização e 

maior participação das parcelas trabalhadoras na vida política nacional, 

protagonizavam a criação de uma hegemonia organizativa e política cuja característica 

principal seria o da luta por dentro da ordem, nos termos de Florestan Fernandes 

(1981). 

Ao longo de toda a década de 1980 e mesmo início dos anos 1990 o PT passa a 

apresentar uma forte contradição entre as resoluções políticas e o discurso. A cada ano 

eleitoral, os resultados obtidos nas urnas delimitavam e determinavam as estratégias 

tiradas nos congressos. Muito embora a autonomia de classe aparecesse no discurso e a 

afirmativa de que as eleições não eram prioridades, a verdade é que, 

programaticamente, o partido foi se moldando às demandas da ordem. Em tempo, o 

Partido dos Trabalhadores se apresentava nos marcos legais como alternativa e legenda 

partidária e era a partir de tais pressupostos que tirava sua linha política. 

Esse fator é fundamental para compreender as consequências organizativas que 

tal atuação apresentou na realidade da classe trabalhadora. Se partirmos da análise de 

que há cada período histórico corresponde um determinado projeto político 

hegemônico, definido por suas estratégias e leituras sobre a realidade, compreendemos 

que a criação do PT enquanto instrumento organizativo engendra a construção de uma 

hegemonia política no olho do furacão da realidade brasileira. 
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A análise sobre as tarefas em atraso que a burguesia nacional não estaria 

disposta a cumprir coloca como dito anteriormente, à luz do dia, a tarefa imediata de 

luta pela democracia, ampliação da participação política e conquista do poder político. 

Em termos estratégicos, a conquista do poder político significaria a luta por um 

governo dos trabalhadores, democrático e popular. Isso só seria possível na medida em 

que os trabalhadores brasileiros estivessem suficientemente organizados para lutar por 

suas conquistas e arrancar das mãos do Estado grandes reformas estruturais. 

Paralelamente, segundo a concepção hegemônica do período, era preciso desenvolver 

uma alternativa institucional, partidária e legalizada que pudesse disputar 

democraticamente um espaço no cenário democrático do país. 

É preciso, contudo, se ater a uma discussão de fundo que perpassa todo o 

debate sobre o papel que o PT cumpriu na organização dos trabalhadores no Brasil. No 

tocante a compreensão de quais seriam as tarefas a serem cumpridas pelo partido, faz-

se necessário diferenciar teoricamente a noção de partido-organização e partido-

legenda e sua relação com a disputa do “poder político”. Tal diferenciação só deve 

existir a nível didático, na medida em que, no plano fenomenológico, a relação 

partido-organização e partido-legenda não existe de forma dual: elas se inter-

relacionam de forma dialética e, por vezes, contraditória. 

No contexto das formulações da esquerda, ao longo do século XX, várias 

foram as divergências em relação às estratégias que deveriam ser tomadas pelas 

organizações pretensamente revolucionárias. Dentre elas, a conquista – ou tomada – 

do poder aparece como central na compreensão sobre o caráter da Revolução. Se a luta 

de classes aparece como o motor da história, é a partir dela que deve ser pensado e 

caracterizado o poder, o Estado e a política. 

De modo geral, a concepção de Estado apresentada por Lênin, na primeira 

experiência revolucionária proletária – a URSS – deixava explícita tanto o caráter de 

classe quanto a necessidade de tomar o poder de assalto. Tanto o contexto social quanto 

o contexto político da Rússia Czarista não abriam possibilidades para estratégias 

pacíficas de conquista paulatina de poder. O desenvolvimento do capitalismo mundial e 

a complexificação do Estado e da sociedade civil trouxeram para o bojo das 

formulações revolucionárias a necessidade de atualizar novamente a teoria do Estado 

como a de reorganizar as estratégias de tomada de poder. 

É nesse contexto de atualização do marxismo que Gramsci desenvolve a noção 
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de Estado ampliado. Para o autor, o Estado conhecido por Lênin e pelos 

revolucionários do século XIX não correspondia à realidade do Estado no capitalismo 

avançado. Para Gramsci, nas sociedades ocidentais o Estado se encontraria em sua 

forma ampliada sendo formado pela sociedade política, sendo composta pelo Estado 

scricto sensu, o aparelho estatal propriamente dito e pela sociedade civil, onde 

estariam todas as organizações e indivíduos que, em sociedade, disputam projetos 

ideologicamente (Gramsci, 1991). Dessa forma, pelo desenvolvimento próprio do 

capitalismo no ocidente pensar em uma conquista de poder que perpassasse uma via 

eleitoral, ou pacífica era totalmente viável já que a guerra de posição (Gramsci, 1991) 

é que seria determinante na correlação de forças na disputa da luta de classes. 

Procurando desenvolver a noção da disputa dentro da ordem, debatendo o 

caráter da Revolução Brasileira, Fernandes (1981) aponta para os limites intrínsecos a 

essa estratégia já que, segundo o autor: 

 

(…) Só depois de conquistar o poder teria o proletariado 

probabilidades de alterar sua relação com a sociedade capitalista e de 

usar o poder político para levar até o fim a destruição da ordem 

existente ou de encetar a fundo a construção de uma nova ordem 

social. Enquanto combatesse dentro da ordem capitalista e através 

dos meios legais, qualquer que fosse sua capacidade de recorrer à 

violência, o proletariado poderia, no máximo, redefinir sua relação 

com a revolução burguesa, reacendendo os seus estopins, para 

ampliar sua autonomia e organização, como e enquanto classe, e 

serrar os dentes ou amarrar os braços das classes dirigentes. 

(FERNANDES, 1981, pg. 67) 

 

Toda disputa por dentro da ordem encontraria como limites a legalidade e a 

necessidade de legitimidade por dentro das regras pré estabelecidas pelas classes 

dominantes. Nunca é demais lembrar que “a luta de classes impõe ziguezagues aos 

dois lados e, em termos estratégicos, a burguesia sempre dispõe de vantagens que não 

podem nem devem ser subestimadas” (FERNANDES, 1981). Isso tudo, levando em 

consideração uma noção de partido-organização, que, independente da escolha sobre a 

forma8 procuraria atuar enquanto organização revolucionária e militante, organizando 

diretamente a classe trabalhadora. 

                                                      
8 Encontra-se dentro do contexto das organizações de esquerda a discussão sobre o caráter do partido, se 

de massas ou de quadros. Por partido de massas, entende-se organizações que procuram agregar o maior 

número de pessoas, independente do grau de conscientização ou comprometimento com a militância 

enquanto que o partido de quadros seria a organização revolucionária restrita, formada apenas por 

militantes “profissionais” (Lênin, 1905) que estariam em sua totalidade comprometidos com o processo 

revolucionário. 
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O Partido dos Trabalhadores em seu processo de formação e consolidação 

inicial procurou se definir como partido de massas. Buscando se diferenciar da política 

tradicional do país, o PT se coloca como instrumento de organização da classe e passa, 

a partir de 1984, a criticar em seus documentos a diferenciação entre militantes e 

filiados: 

 

Também é inegável que, ultimamente, a imagem do PT cresceu 

enormemente. No entanto, raramente conseguimos transformar esse 

imenso potencial de apoio em força orgânica, que se traduza em 

crescimento, em número e qualidade, de filiados, núcleos e 

Diretórios. Dentro do PT ainda vigora um grande fosso a separar os 

militantes, os filiados e os simpatizantes, como se tivéssemos, entre 

nós, petistas de 1ª, 2ª e 3ª categorias. Isso corresponde a uma grave 

distorção de nossa proposta como partido de massas. E decorre 

diretamente do fato de que, muitas vezes, ao invés de nos 

apresentarmos com as portas abertas a todos quantos queiram 

organizar-se politicamente num projeto autônomo, só conseguimos 

passar a imagem de um partido fechado em si mesmo, onde vigoram 

discussões estéreis, excessivamente ideologizadas, acessíveis apenas 

a intelectuais tradicionais ou membros de organizações de esquerda 

(PT, 1984) 

 

Para se consolidar enquanto alternativa representativa e também como partido 

de massas era preciso um nível de organização que desse conta desse duplo aspecto do 

partido. Não bastava uma propaganda massiva sobre as propostas e pretensões 

eleitorais. Se o pretendido era ser um partido com base social, era preciso demarcar a 

estrutura organizativa que daria conta disso. Trazendo a experiência já existente nos 

movimentos sociais e populares de OLT – organização por local de trabalho, o PT 

define que seus núcleos de base seriam a principal ferramenta organizativa do partido: 

O núcleo de base do PT deve ser entendido como a base fundamental 

do Partido. Sem ele, o PT poderá sobreviver como partido legal, mas 

não se consolidará como o partido de massas que queremos. Sem ele, 

o PT pouco difere dos partidos tradicionais. Por isso, devemos 

fortalecer sempre os núcleos – por local de moradia, por categoria 

profissional, por local de trabalho e de estudo, por movimentos 

sociais –, atribuindo a eles poder deliberativo na estrutura partidária, 

considerando que é no núcleo que se exerce, em primeira instância, a 

democracia interna do PT (PT, 1984) 

 

Foi a partir do debate sobre a democracia interna que o PT traçou seus 

caminhos para se consolidar enquanto partido de massas. Entretanto, não é somente o 

debate em si sobre a democracia interna que chama a atenção ao analisarmos esse 

processo histórico e sim a relação de tal debate com a estratégia eleitoral desenvolvida. 
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Desde 1982 até meados de 1989, quando participou da eleição direta para 

Presidente da República é visível, na documentação oficial do partido, críticas, 

autocríticas e tentativas de repensar a estratégia tendo como parâmetro para isso os 

resultados obtidos nas eleições. É preciso dizer que o resultando obtido em 1982, por 

exemplo, foi bem aquém do esperado. O PT mesmo com a referência de base que já 

possuía alcançou apenas 3,5% dos votos para a câmara dos deputados, por exemplo9. 

Em 1984 aparecem nos documentos, além dos apontamentos críticos já citados sobre a 

diferenciação entre militantes e filiados, a necessidade de fortalecimento da militância 

e de transformar o apoio militante que recebia em apoio nas urnas. A atuação 

parlamentar teria que, necessariamente, ser bem definida: 

O Parlamento (nas suas diversas casas legislativas) deve ser utilizado 

pelo PT como espaço político para combater projetos e medidas 

antipopulares, originados do Executivo, do próprio Parlamento ou de 

grupos de pressão do poder econômico e político dominante; para 

fiscalizar o uso de recursos públicos e o andamento da administração 

pública; para denunciar todas as medidas contrárias aos interesses da 

classe trabalhadora; para apresentar e fazer aprovar medidas 

legislativas em benefício dos trabalhadores; para divulgar as 

propostas, as diretrizes, o programa e as idéias do PT. Nessa linha, o 

PT deve, ao mesmo tempo, esclarecer os trabalhadores sobre as 

limitações do Parlamento, bem como lutar continuamente para que o 

Parlamento recupere suas prerrogativas políticas e sua independência 

diante do Executivo. (PT, 1984) 

 

Dessa forma seguiu-se, ao longo dos anos 1980, a estratégia de crescimento 

eleitoral e fortalecimento da base militante. Enquanto partido de massas, o PT também 

se apresentava enquanto partido-legenda, procurando diferenciar-se da política 

tradicional brasileira, mas, ao mesmo tempo se consolidar na disputa eleitoral. Toda a 

formulação aprovada ao longo dos encontros nacionais e congressos, sobre 

organização e militância tinham como foco a luta dentro da ordem pelas liberdades 

democráticas e ampliação da participação popular na política brasileira. 

É em 1987, como resolução do V Encontro Nacional que surge o primeiro 

projeto coeso, definido e estruturado do PT. O programa democrático e popular surge 

como síntese de intensas discussões sobre como deveria ser a participação do partido 

nas eleições diretas pelas quais tanto lutara. Surge a primeira Carta Aberta ao Povo 

Brasileiro, onde o PT apresenta o seu candidato a Presidência da República: Luiz 

Inácio Lula da Silva. Nesse documento, o povo brasileiro é chamado a participar da 
                                                      

9 Fonte: http://infograficos.oglobo.globo.com/brasil/futuro-pt.html. Acesso em abril de 2016 

 

http://infograficos.oglobo.globo.com/brasil/futuro-pt.html
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disputa para que “a vontade do povo trabalhador possa prevalecer acima dos 

interesses dos banqueiros, latifundiários, grandes industriais e militares” 10. 

O programa democrático e popular apresenta, pela primeira vez na história do 

partido, uma formulação direta sobre a transição entre a luta dentro da ordem para a 

luta contra a ordem. Em síntese aprovada no encontro, o Programa Democrático e 

Popular (PDP) abrange: 

Diretas-Já  para  presidente  da  República,  acompanhadas  de  eleições  gerais  em  

todos  os níveis; · Revogação da Lei de Segurança Nacional, da Lei de Greve e da Lei 

de Imprensa; · Fim de qualquer forma de censura; Revogação das salvaguardas, do 

estado de emergência, do estado de sítio, das medidas de emergência e supressão, no 

atual projeto de Constituição, do estado  de  defesa; · Eliminação, na Constituição, do 

conceito de segurança nacional; caracterização do papel constitucional das Forças 

Armadas como exclusivamente de defesa contra eventual agressão de inimigo externo; 

desativação do SNI e do aparelho repressivo; desmilitarização das polícias militares e 

extinção dos tribunais especiais para o julgamento de crimes cometidos ao País; fim da 

atribuição da repressão política à Polícia Federal; fim de competência dos tribunais 

militares para julgamentos civis; Reforma administrativa, saneando os serviços 

públicos, aumentando sua eficiência através de concurso público e de um plano de 

carreira e escala de vencimentos; Liberdade de associação, organização, manifestação 

de opinião, organização partidária e autonomia sindical com direito de greve; Pelo 

rompimento com o FMI; pela realização de auditoria interna e contra o pagamento da 

dívida externa; Sistema eleitoral proporcional, que garanta igualdade na proporção dos 

eleitos por Estado; controle do poder econômico; igualdade de acesso aos meios de 

comunicação; · Controle das remessas de lucros ao Exterior; Desvalorização da dívida 

interna, criando assim uma nova fonte de investimentos em áreas sociais; Reforma 

tributária como instrumento para aumentar a arrecadação de impostos e distribuir a 

renda, gravando o capital, a grande propriedade territorial, as heranças e as doações; 

Exclusividade do Fundo Nacional de Desenvolvimento e dos fundos sociais para 

investimentos nas áreas sociais, com proibição de repasse desses recursos para 

empreendimentos privados; Direito ao ensino público e gratuito em todos os níveis 

para todos, com a proibição de o Estado destinar verbas para escolas privadas; Criação 
                                                      

10 Carta Aberta ao Povo Brasileiro. 1987. Disponível em: 

http://novo.fpabramo.org.br/uploads/cartaabertaaopovobrasileiro.pdf. Acesso em abril de 2016 
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de um sistema único de saúde estatal, público, gratuito, de boa qualidade, com 

participação, em nível de decisão, da população, por meio de suas entidades 

representativas; estatização da indústria farmacêutica; · Estatização dos serviços de 

transportes coletivos; Estatização da indústria do cimento, para viabilizar um vasto 

programa de construção de habitações populares; Estatização do  sistema  financeiro,  

garantindo  crédito  ao  pequeno  e  médio  produtor  agrícola   e   industrial; · Reforma 

agrária sob controle dos trabalhadores, com fixação de módulo máximo da 

propriedade rural regional e definição  de  planos  agrícolas  com  a  participação  dos  

trabalhadores; · Reforma urbana que assegure o direito de todos à moradia, com 

desapropriação de terras ociosas a baixo custo e pagamento a longo prazo, além de 

financiamento da casa própria à população, sem juros e compatível com a renda 

familiar; · Prioridade na destinação de recursos dos fundos sociais para o Nordeste, 

combate à indústria da seca e aos privilégios concedidos aos grandes proprietários e 

aplicação de investimentos capazes de gerar emprego na área; · Devolução das 

prerrogativas do Legislativo, restituindo-lhe o direito de legislar sobre matéria 

econômica, financeira e orçamentária, e de criar despesas; direito de iniciativa popular 

para legislar e garantia de consultas e referendos populares; · Congelamento dos 

preços dos gêneros de primeira necessidade sob controle popular e estabelecimento de 

critérios sociais para tarifas, taxas e serviços públicos; · Direito aos trabalhadores de se 

organizarem em comissões de empresas e acesso dos trabalhadores às informações 

econômicas e contábeis das empresas; Política de elevação dos salários, buscando 

rapidamente repor as perdas salariais e devolver o poder de compra de acordo com os 

índices calculados pelo DIEESE; Definição de políticas urbanas claras, visando a 

melhoria da qualidade de vida da população e criando instrumentos de democratização 

do exercício do poder municipal; Reajuste mensal automático de salários e 

remunerações, pensões e proventos dos aposentados de acordo com os cálculos do 

DIEESE; Aposentadoria aos 30 anos de serviço para homens e aos 25 anos para 

mulheres, sem limite mínimo de idade e sem prejuízo para as aposentadorias especiais 

conquistadas por algumas categorias de trabalhadores; Jornada semanal máxima de 40 

horas, sem redução de salários; Estabilidade no emprego; Contra o programa nuclear 

paralelo e todas as iniciativas que resultam em deterioração do meio ambiente e da 

ecologia11 

                                                      
11 Resolução Politica do V Encontro Nacional do Partido dos Trabalhadores. Disponível em: 

http://novo.fpabramo.org.br/sites/default/files/resolucoespoliticas_0.pdf
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Como objetivo estratégico, o socialismo, divido em dois momentos sendo 

primeiro a tomada do poder político e o segundo, a construção efetiva da sociedade 

socialista. Como plano tático, a consolidação de um governo democrático e popular. 

Aqui, a ideia de que existiriam tarefas em atraso as quais a burguesia nacional não 

estaria disposta a consolidar aparece de forma sistematizada e programática: 

Nas condições do Brasil, um governo capaz de realizar as tarefas 

democráticas e populares, de caráter antiimperialista, 

antilatifundiário e antimonopólio – tarefas não efetivadas pela 

burguesia – tem um duplo significado: em primeiro lugar, é um 

governo de forças sociais em choque com o capitalismo e a ordem 

burguesa, portanto, um governo hegemonizado pelo proletariado, e 

que só poderá viabilizar- se com uma ruptura revolucionária; em 

segundo lugar, a realização das tarefas a que se propõe exige a 

adoção concomitante de medidas de caráter socialista em setores 

essenciais da economia e com o enfrentamento da resistência 

capitalista. Por essas condições, um governo dessa natureza não 

representa a formulação de uma nova teoria das etapas, imaginando 

uma etapa democrático popular, e, o que é mais grave, criando 

ilusões, em amplos setores, na possibilidade de uma nova fase do 

capitalismo, uma fase democrática e popular. (PT, 1987) 

 

Para consolidar o plano tático, em um contexto de abertura democrática e 

eleições diretas, era preciso debater 1) alianças eleitorais, partidárias e políticas em 

sentido amplo; 2) atuação nos movimentos sociais; 3) caracterização do partido 

enquanto organização política. 

Analisar com os olhos do presente é uma tarefa complicada. Contudo é preciso 

um esforço teórico – sociológico, histórico e político – de entender sobretudo o 

contexto em que se apresenta o programa democrático e popular à militância petista. 

Efervescia no cenário nacional a redemocratização após um longo período de ditadura 

empresarial militar. A possibilidade de decidir diretamente sobre os próprios 

representantes bem como o dimensionamento sobre a força que a solidariedade de 

classe possuía eram elementos que ditavam o ritmo e as pretensões da militância  da 

esquerda mundial. A URSS, apesar de todos os entremeios encontrados no caminho, 

mantinha-se de pé; Cuba era referencial para toda a América Latina e o Caribe. Na 

Nicarágua, a Frente Sandinista de Libertação Nacional aparecia como alternativa 

revolucionária real. O capitalismo, apesar de permanecer de pé, encontrava em seu 

interior, diversas resistências que, consideradas conjuntamente, davam a sensação de 

                                                                                                                                                                 
http://novo.fpabramo.org.br/sites/default/files/resolucoespoliticas_0.pdf. Acesso em abril de 2016 

 

http://novo.fpabramo.org.br/sites/default/files/resolucoespoliticas_0.pdf
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que o socialismo emergiria a qualquer momento. A democracia aparecia aqui como 

tarefa e valor universal. Princípio regente de toda luta revolucionária. Sem democracia, 

não haveria socialismo. E sem eleições diretas, não haveria democracia. 

Assim, em 1989, Lula concorre às primeiras eleições diretas pós reabertura 

democrática. Vai para o segundo turno contra o seu concorrente, filho direto do 

empresariado que outrora apoiou e financiou o golpe militar, Fernando Collor de 

Melo, do Partido da Reconstrução Nacional atual Partido Trabalhista Cristão. Perde, 

por uma porcentagem ínfima e um amplo apoio da mídia que outrora também apoiara 

a ditadura militar. No mesmo ano em que o mundo assiste a simbólica queda do muro 

de Berlim como consequência do fim da URSS, o Brasil assiste a derrota de Lula da 

Silva e a eleição de Collor de Melo como expoente da vitória da transição lenta e 

gradual que a burguesia nacional tanto queria. 

As consequências para a organização partidária foram grandes. A tomada de 

poder político na estratégia do PT passava pela conquista da Presidência da República 

e toda ação, formulação e deliberação eram pensadas a partir desse fim. Com a 

derrota, em um contexto em que a vitória não só era possível como também esperada, 

toda a estratégia, incluindo o arco de alianças táticas, fora repensada, reavaliada e 

reorganizada. A partir da derrota eleitoral de 1989, podemos dizer que a hegemonia da 

estratégia institucional se evidencia na medida em que as discussões sobre o partido- 

legenda se sobrepõem as discussões sobre o partido-organização. 

Não nos cabe analisar a partir de situações hipotéticas que não se vingaram na 

realidade. Os questionamentos sobre o que teria sido se Lula tivesse ganho as eleições 

de 1989 por exemplo, por mais válidos que sejam, não alteram as questões de fundo 

presentes no próprio espaço que o PT conquistou pela via institucional. Para 

dimensionar esse espaço, basta citar que desde a primeira eleição direta para a 

Presidência até a vitória eleitoral de 2002, o PT ficou em segundo lugar de todas as 

eleições para a Presidência. É preciso elucidar que a aposta na transição para a 

transição, nos termos do programa democrático e popular encontra, ao ser confrontado 

com o real, os ziguezagues da luta de classes, tal qual Florestan (1981) nos aponta 

corretamente. Dessa forma, os projetos que, ao longo dos anos, saíram vencedores das 

disputas internas do PT aparecem também como síntese histórica de múltiplas 

determinações. Resta-nos compreender que cada passo que foi dado perpassava pela 

crença de que a via institucional era o caminho a ser seguido. 
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Não obstante, ao levantar a hipótese de que a estratégia hegemônica do Partido 

dos Trabalhadores sempre foi, na prática, a via institucional, nos deparamos com 

outras concepções e avaliações diferenciadas sobre os caminhos seguidos pelo PT ao 

longo de toda  a sua trajetória. Entre elas duas se destacam: 1) a de que houve de fato 

um transformismo na corrente majoritária – e vitoriosa – do PT e um consequente 

abandono programático e 2) a de que houve, além do fenômeno de transformismo, 

uma traição de classe. Ambas as teses, que, em certa medida, se complementam, 

apontam suas análises para as alterações pelas quais o PT passou ao longo dos anos e 

para as consequências desse processo, desde o distanciamento da base militante quanto 

a política de conciliação de classes e ataque direto a direitos duramente conquistados 

pelos trabalhadores. A análise defendida nesse trabalho se distancia um pouco das 

duas teses citadas na medida em que a avaliação sobre a via institucional ter sido 

hegemônica no partido desde o início não permite apostar na concepção de que, em 

algum momento e por diversos fatores, tenha havido um abandono programático que 

alterou substancialmente o partido. Apesar da inegável veracidade das alterações 

programáticas ocorridas internamente no partido, todas elas foram moldadas a partir 

do resultado prático das urnas. O transformar a força social em força nas urnas era 

uma demanda primordial coloca ao PT desde sua fundação. 

Se compreendermos existir uma diferença entre o discurso e a prática, 

compreendemos também que, em última instância, é a realidade material quem 

determina a prática e não a força da vontade dos indivíduos, pura e simples. O PT, ao 

longo dos anos, se desenvolveu conforme se desenvolvia o capitalismo no Brasil e 

apareceu, no cenário político brasileiro como o partido- legenda que seria responsável 

pela aplicação das transformações sociais necessárias para um bom desenvolvimento 

do capitalismo. O ideário socialista foi se transformando e se configurando como nada 

mais que um valor e não um projeto de ruptura com o Capital e sua forma social ao 

ponto de, dadas as devidas circunstâncias, não mais ser necessário ser lembrado. Dessa 

forma, a partir dos anos noventa: 

(…) O socialismo era, então, proclamado como a “radicalização da 

democracia” e não como a “realização estatal da utopia”. Uma 

democracia socialista deveria distanciar-se do Estado, fortalecendo o 

controle deste pela sociedade civil, pela legitimação majoritária do 

poder político, pelo respeito às minorias e pela alternância no poder 

(MARTINEZ, 2007, pg. 259) 

 

Na prática, muito embora por muito tempo ainda tenha sido possível enxergar 
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no projeto do PT o horizonte político da “extinção das desigualdades de classes e do 

Estado enquanto aparelho de dominação”, a verdade é que a compreensão do 

socialismo como radicalização da democracia aparece como resultado direto da 

estratégia da conquista de poder pela via institucional. Sustentar a estratégia da disputa 

eleitoral e moldar todas as resoluções do partido a esse objetivo não seria possível se a 

via eleitoral fosse secundarizada. É nessa perspectiva que o amoldamento à ordem do 

PT aparece como estratégico e fundamental na conquista da Presidência da República 

em 2002. 

É dentro da hegemonia da estratégia institucional de disputa do Estado que  

contextualizamos a Carta aos Brasileiros, de 2002. Até aquele momento, as derrotas 

eleitorais do PT haviam levado o partido a revisões e atualizações dos caminhos a 

serem seguidos pela política defendida. O PT ainda apareceria como o Partido dos 

Trabalhadores, mas não sem patrões. A unidade nacional em torno de um projeto de 

desenvolvimento que pudesse conciliar capital e trabalho, retomando os números de 

crescimento econômico do país era a moeda de troca do PT para a burguesia nacional, 

sempre disposta a tudo no tocante ao próprio lucro. 

Ao que parece, de tanto procurar se distanciar do programa democrático e 

nacional, o programa democrático e popular tornou-se, após transformismo e 

adaptações, muito semelhante ao seu antecessor mas não imaculado e fidedigno depois 

de inúmeras transformações. A unidade com a burguesia nacional aparece como 

essencial para a conquista do poder político, na compreensão partidária do PT. 

Contudo, longe de se apresentar como tarefa necessária para uma etapa da revolução, 

essa unidade, antes de tudo, procura se pautar na defesa de um projeto de 

desenvolvimento do capitalismo no Brasil. Com a Carta aos Brasileiros, de 2002, a 

estratégia da conciliação de classes salta aos olhos como caminho escolhido para se 

chegar ao ponto máximo da conquista do poder político na democracia: a presidência 

da República. 
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Capítulo II - A Carta aos Brasileiros de 2002 

 

 
 

A história da democracia no Brasil é uma história marcada por processos de 

descontinuidades. Os processos políticos pelos quais nosso sistema político se 

construiu são, cada qual ao seu tempo, expressões diretas da correlação de forças e 

contrastes de interesses entre as diversas frações de classes presentes na realidade 

brasileira. Compreender a significância real dessas descontinuidades é parte do 

processo analítico sobre as estratégias adotadas para garantir a chegada ao poder e 

manutenção da ordem vigente. 

Para caracterizar o sistema representativo brasileiro. Abranches (1988) utiliza 

uma categoria de sua autoria denominada presidencialismo de coalizão. Segundo o 

autor, o presidencialismo adotado no Brasil poderia ser definido como 

presidencialismo de coalizão na medida em que para que pudesse ser garantida a 

governabilidade fazia-se preciso uma coalizão entre partidos que nem sempre 

partilhavam programas políticos e ideologias. Isso porque, para que o Executivo 

pudesse passar qualquer ponto de seu planejamento de governo ou mesmo alguma 

reforma, necessitava de uma ampla maioria de aproximadamente 65 por cento. Sendo 

as eleições para o presidente independente da eleição para deputados federais e 

senadores, a viabilidade dessa maioria só poderia se dar por meio de coligações entre 

partidos políticos. Para Abranches, uma das grandes problemáticas desse sistema de 

governo é o fato de que o objetivo das coligações são, em última instância, a barganha 

por cadeiras e não por projetos políticos o que fragiliza a democracia brasileira. 

Considerando como real a existência do presidencialismo de coalizão, 

contextualizando ainda o final da década de 1980 e todo o debate sobre a Assembléia 

Constituinte existente no período, é possível problematizar alguns elementos 

levantados pelo autor. Em primeiro lugar, a noção de heterogeneidade acaba por 

camuflar os interesses das frações de classes que se propuseram a disputar a esfera 

representativa da política brasileira. Uma análise um pouco mais aprofundada poderia 

apontar para a real configuração dessa “heterogeneidade”. O debate sobre a 

Assembléia Constituinte, por exemplo, fora hegemonizado pelo chamado “centrão”* e 

mesmo no processo de reabertura democrática, é possível observar mais hegemonia do 

que heterogeneidade, isso porque a disputa real ainda é feita entre poucos e para 
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poucos. 

Nesse contexto, o Partido dos Trabalhadores surge como alternativa de 

transformação real do cenário político brasileiro. Seu programa além de apresentar um 

recorte à esquerda do que aparecia como hegemônico na política representativa 

brasileira também era fruto dos intensos processos de luta e mobilização dos anos 

1980. Todavia, a estratégia adotada pelo PT de disputa institucional e priorização da 

esfera representativa não possibilitou que o programa de reformas de base 

apresentado desde os marcos de sua fundação se efetivasse. Há aqui uma contradição 

latente na medida em que a estratégia adotada pelo partido inviabiliza o programa. As 

inflexões adotadas pelo Partido dos Trabalhadores aparecem sintetizadas na Carta aos 

Brasileiros lançada pouco tempo antes da eleição de Luiz Inácio Lula da Silva à 

Presidência da República, em 2002. É preciso, todavia, caracterizar o terreno em que 

essas inflexões foram feitas. Com a lei nº 6.767, de 20 de dezembro de 1979 tornaram-

se institucionalizadas diversas organizações e representações fracionadas de classe a 

fim de sustentar o processo de disputa eleitoral. Contudo, o processo de transição 

democrático tratou-se, sobretudo, de um processo organizado de forma vertical, a 

partir dos marcos institucionais tal como pretenderam os militares e classe empresarial 

no poder até então. As demandas da sociedade brasileira em desenvolvimento exigiam 

uma nova forma de governo diferente do autoritarismo do regime autoritário, que 

fosse capaz de ser à base de sustentação do crescimento econômico do país. O 

multipardirismo aparece então como característica intrínseca ao novo período 

democrático brasileiro. Estabeleceu-se um regime presidencialista com congresso 

composto por senadores e deputados federais onde a porcentagem necessária para 

aprovação de projetos é de aproximadamente 65% (ABRANCHES, 2012). Tal 

porcentagem é alta comparada com o parlamentarismo europeu, por exemplo, onde a 

média necessária para aprovação de projetos é de 50% mais um. 

Contudo, o que parece inviabilizar o sistema político brasileiro, a primeira 

vista, não apareceu na história com algo problemático, isso porque os partidos 

políticos que existiam no cenário brasileiro pouco se diferenciavam ideologicamente 

em termos da caracterização do processo de transição democrática. Isso porque, à 

exceção do Partido dos Trabalhadores, entre os partidos com maior expressividade* no 

período, havia um consenso de que seria necessária uma reforma lenta e gradual ou, 

dita em outros termos, pacífica. 
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Diante dos debates acerca do processo de transição democrática, entre as 

décadas de 1970 e 1980, o PT se posiciona de forma crítica à Assembléia Constituinte, 

destacando a problemática do continuísmo e do pacto social, presentes, segundo 

análise apresentada, no processo de aprovação do texto da nova Constituição Federal e 

procura se fortalecer enquanto alternativa política e institucional para a democracia 

brasileira. Aqui a principal diferenciação aparece em relação a concepções de 

democracia. De um lado, um comum acordo entre os que já eram, em partes, os donos 

do poder e de outro, a alternativa possível à esquerda do processo de transição 

democrática. 

Quatorze anos após os debates sobre a transição democrática e consolidação do 

Estado democrático brasileiro, o PT disputava sua terceira eleição presidencial. Entre 

os motivos para a rejeição da candidatura do Lula até então por parte da população 

brasileira estavam a “radicalidade” e “incapacidade de governar” como justificativas 

para a descrença política. Ainda assim, o PT apresentava índices de crescimento 

parlamentar. Em meio a uma crise econômica que atingia o país pós implementação do 

plano real, a população brasileira era chamada a eleger seus representantes e encontrar 

respostas que pudessem superar o descontentamento generalizado e trouxesse 

mudanças efetivas à sociedade brasileira. 

 

2.1. Conjuntura no processo eleitoral de 2002: o descontentamento da população 

brasileira. 
 

Os anos 1990 ficaram conhecidos na história como os “anos perdidos”. As altas 

taxas de inflação aceleraram um processo de diminuição do crescimento econômico e 

acabaram por gerar um descontentamento por parte da população que culminou numa 

crise de representatividade. O governo de Fernando Henrique Cardoso (PSDB) 

acumulara oito anos no Executivo, dentro de uma democracia ainda insipiente e pouco 

estável e apresentava como candidato de continuidade, José Serra (PSDB). O então 

candidato trazia em seu programa as características do jeito FHC de governar. No 

entanto, devido a crise econômica existente no período e a consequente crise de 

representatividade, a taxa de reprovação ao governo FHC aumentaram 

consideravelmente entre o primeiro e o segundo mandato, aumento esse que teve 

reflexo na candidatura de José Serra, que, inclusive, havia sido ministro da gestão 

FHC. 
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Segundo dados do Datafolha (2002) a avaliação do governo FHC sofreu 

alteração substancial entre os dois mandatos como mostram os gráficos: 

 

 

 

Nota-se que na primeira amostra em março de 1995 a porcentagem dos que 

avaliavam o governo com Ruim/Péssimo é de cerca de 16% enquanto a última amostra 
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de dezembro de 1995 alcançou os 36%, tendo atingido seu ápice em setembro de 1999 

(56%), ano em que a crise de desvalorização do real atingiu seu maior grau. 

Esse descontentamento daria cara e forma às disputas eleitorais de 2002. Fazia-

se necessário, no cenário político, uma mudança de gestão capaz de proporcionar uma 

estabilidade e garantir uma governabilidade eficiente que colocasse o Brasil de volta 

nos trilhos do crescimento econômico. 

José Serra aparece como candidato da situação. Homem de vida pública, do 

mesmo partido do então presidente (PSDB), Serra pautou sua campanha política na 

questão da geração de emprego e da segurança apostando nesses campos para 

diferenciar-se do governo FHC. Tendo coligação formada pelo PSDB, PMDB e PP, a 

campanha do candidato foi pautada principalmente na ideia de que Serra era mais 

preparado para administrar o Estado brasileiro, colocando-se em evidencia as 

desconfianças e receios que a imagem do Lula criara no imaginário brasileiro. Além 

disso, procurava se diferenciar do governo FHC por meio dos projetos de segurança e 

também geração de emprego como resposta necessária, caso quisesse ser eleito, às 

altas taxas de desemprego do período. 

 O desemprego aparecia como um dos principais problemas não solucionados 

– e, inclusive, agravado – pelo governo FHC. As altas taxas de inflação somadas 

ao aumento do desemprego criavam um clima de instabilidade e insegurança que 

colocavam em questão o próprio governo FHC e traziam a necessidade imediata 

de transformações na sociedade brasileira. O descontentamento generalizado era o 

terreno fértil onde os presidenciáveis de 2002 deveriam trabalhar, apresentando-se 

como alternativa real e eficiente para a solução da grave crise.  Segundo Pochmann e 

Borges (2002): 

Deve ser ressaltado, que, durante a campanha eleitoral, quando o 

então candidato a reeleição presidencial teve que reconhecer 

oficialmente a existência do desemprego, depois de ter passado desde 

o início de 1995 negando, afirmou que o governo que havia 

alcançado a estabilidade monetária seria capaz de resolver o 

problema do desemprego. Vencida no primeiro turno a eleição 

presidencial, o povo passou a esperar o cumprimento da promessa. 

Esta, no entanto, seguiu não sendo cumprida. Pelo contrário. O 

desemprego continuou a aumentar. Em 2000 (…) o total de 

desempregados havia chegado em 11,5 milhões de trabalhadores, o 

que representa uma taxa de desemprego de 15%. 

 
 

A situação econômica e política do país exigiam respostas rápidas e eficientes. 
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A reforma do Estado, ocorrida em 1995 também trazia o desafio governamental de 

gerir o Estado com roupagens modernizantes e modernizadoras. As velhas críticas 

sobre o clientelismo e patrimonialismo como características permanentes da política 

brasileira permaneciam e se evidenciavam na medida em que o descontentamento da 

população crescia. Se a cada ciclo de crise econômica corresponde um ciclo de crise 

representativa podemos dizer que o final dos anos 1990 e início dos anos 2000 

representou o ápice desse ciclo. 

A nível representativo e partidário, a polarização não se restringia a velha 

rivalidade entre PSDB de um lado, representado por José Serra e o PT de outro, tendo 

como seu representante Lula. Ainda nesse cenário de possibilidades – e necessidades – 

de transformações, havia Roseane Sarney, então governadora do Estado do Maranhão, 

pré candidata pelo PFL a Presidência da República. As contradições existentes na sua 

possível candidatura eram evidentes: fruto de uma  oligarquia  histórica e conhecida no 

país, filha do ex Presidente da República, José Sarney e envolvidas em  várias denúncias 

de corrupção, Roseane conseguiu apontar como possível vencedora das eleições de 2002 

em várias rodadas de pesquisa de intenção de voto. Segundo dados da pesquisa 

Datafolha de intenção de votos para a corrida presidencial, em setembro de 2001, ainda 

como pré candidata pelo PFL, Roseane Sarney aparecia com 12% das intenções de voto 

contra 30% de Lula. Em fevereiro de 2002, Roseane já apontava 23% das intenções de 

voto contra 26% de Lula, o que deixava os candidatos tecnicamente empatados. Um 

pouco antes, em janeiro de 2002, Roseane apareceu como vencedora de um possível 

segundo turno entre ela e Lula, com 46% das intenções de voto contra 40% alcançados 

por Lula. Disputas internas do PSDB fizeram com que o nome de José Serra tardasse um 

pouco a aparecer como candidato oficial pelo partido. Isso explica, em partes, porque 

Serra aparecia bem abaixo dos principais candidatos até então, Lula e Roseane Sarney.  

Além de José Serra apareciam com relativa expressividade nas pesquisas pela corrida 

presidencial, Ciro Gomes pelo PPS e Anthony Garotinho pelo PSB. 

Segundo Figueiredo e Coutinho (2003): 

A imagem pessoal de Roseana unia beleza, tranquilidade no falar, 

um sobrenome conhecido e circunstâncias favoráveis. Era uma 

novidade política no âmbito nacional e poderia ser o rosto da 

mudança tão desejada pelos brasileiros. Além disso, segundo 

pesquisa Ibope-CNI de dezembro de 2001, quando se tratava de 

política, havia uma imagem muito favorável à atuação das mulheres 

em comparação à dos homens. Por fim, ressalte-se ainda que 
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Roseana era uma candidata que dependia fortemente do eleitorado 

feminino, obtendo naquela pesquisa 61% de votos entre as mulheres. 

 
 

A candidatura de Roseana aparecia, no cenário político nacional como o 

aparente ponto médio da polarização entre o candidato da situação (PSDB) e a 

oposição clássica (PT) e justamente por essa localização tendia a ser vista como a 

principal alternativa concreta de transformações e ruptura com a crise. Nesse sentido, 

somando-se a desconfiança da sociedade brasileira em relação a Lula e o 

descontentamento com o governo FHC, Roseana era a candidata prodígio, possível 

vencedora do pleito eleitoral de 2002. No entanto, em meio à oficialização de sua pré-

candidatura, Roseana foi protagonista de uma série de investigações que acabaram por 

embargar e impossibilitar o lançamento oficial de sua candidatura. 

Nesse cenário, a oposição protagonizada pelo Partido dos Trabalhadores se viu 

fortalecida ao passo que a ampliação do leque de alianças e uma campanha política 

bem articulada e coordenada fez com que Lula ganhasse a confiabilidade necessária 

por parte da população brasileira e fosse crescendo e consolidando sua candidatura, 

mantendo-se no primeiro lugar em várias amostragens de pesquisas de intenção de 

voto. 

Vale ressaltar que a ampliação do leque de alianças por parte do Partido dos 

Trabalhadores era algo que já vinha acontecendo ao longo dos anos, condicionadas às 

derrotas eleitorais para a Presidência da República. Internamente, a corrente 

majoritária até então do PT, a Articulação foi paulatinamente alterando seu discurso e 

práxis na medida em que abria mão de princípios que regiam o funcionamento e dava 

cara à identidade do partido. Um sensível afastamento ideológico ao chamado 

“socialismo real” ficou cada vez mais evidente, apesar de já aparecer como elemento 

de diferenciação desde a fundação do partido. É preciso, sobretudo aqui, muita cautela 

ao analisarmos a história e o histórico do desenvolvimento das alianças programáticas 

protagonizadas pelo PT, afinal, são muitos os elementos que se cruzam e somente o 

distanciamento histórico pode nos proporcionar uma leitura pragmática do que esteve 

em disputa em termos estratégicos no partido. 

O fato é que, em termos gerais, a população brasileira apresentava um quadro 

de descontentamento com a esfera política e representativa e necessitava de mudanças. 

Para tanto, contribuíam nesse processo a crise econômica do país e o interesse 

midiático nas eleições de 2002. 
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2.2 A crise econômica do fim do século: políticas neoliberais e corte de gastos 

 
 

Fernando Henrique Cardoso foi eleito como aposta nacional e alternativa a uma  

crise política que se arrastava desde o governo e posterior impeachment de Fernando 

Collor de Melo. A alta instabilidade política e econômica do país apareciam como 

características desse momento histórico e pano de fundo no qual as disputas políticas 

deveriam acontecer. 

Depois de passar pelos chamados “anos de chumbo” na década de 1980, o 

Brasil adentrava os anos 1990 com necessidade de transformações políticas, 

econômicas e sociais. As altas taxas de desigualdades características do capitalismo 

desigual e combinado aqui presente eram latentes e a necessidade de mudança, um 

anseio social. Era o implemento de políticas neoliberais dentro de um contexto de 

reestruturação produtiva global que daria a cara dos anos 1990 como medida 

fundamental para a superação de crises e sobrevivência do capitalismo brasileiro. 

Entre as características econômicas mais graves do período, encontrava-se o 

desemprego. Problema esse que teve sua solução como promessa ao longo da 

campanha presidencial. Fernando Henrique Cardoso, ex ministro da fazenda do 

governo provisório de Itamar Franco e idealizador do Plano Real prometia acabar com 

as altas taxas de desemprego no país. 

Segundo Pochmann e Borges (2002): 

Somente nos anos 90, foi constatado desemprego aberto elevado e 

contínuo pelas estatísticas oficiais. Antes disso, apenas na recessão 

de 1981/83, durante o último governo militar, que o desemprego 

aberto havia se manifestado, especialmente nas regiões mais 

industrializadas. 

 

A estagnação no crescimento econômico do país no período contribuiu para o 

amadurecimento de um desemprego estrutural na sociedade brasileira, alcançando 

setores que outrora não entravam nas estatísticas tais como pessoas com mais de 40 

anos e carreira estabelecida (Pochmann, 2002). Tudo isso contribuiu materialmente 

para uma insatisfação generalizada que trazia como exigência uma resposta política 

eficiente e diferenciada do que estava posto. 

De um modo geral, a década de 1990 representou a entrada das políticas 

neoliberais no país, abraçadas por um projeto político que tinha a frente o PSDB e seus 

aliados apoiados pela alta classe empresarial brasileira. 
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Seguindo de forma tardia uma tendência que se desenhava mundialmente, as 

políticas neoliberais aplicadas no Brasil passaram desde a reforma Estatal em 1995 a 

impactos no setor produtivo que acabaram refletindo na organização sindical. Além do 

mais, o aumento nas taxas de privatização e as mudanças estruturais pelas quais o país 

passou colocaram a economia nacional em um outro patamar dentro de uma dimensão 

internacional. 

Em linhas gerais, a crise global iniciada na década de 1970 tendo como ápice a 

recessão de 1973 teve como consequência um cenário conturbado de reestruturação 

econômica e de reajuste social nas décadas de 1970 e 1980 (HARVEY, 1989). A essas 

alterações na dinâmica de funcionamento do capitalismo chamaremos acumulação 

flexível. Segundo Harvey (1989): 

“A acumulação flexível (…) é marcada por um confronto direto com 

a rigidez do fordismo. Ela se apoia na flexibilidade dos processos de 

trabalho dos mercados de trabalho, dos produtos e padrões de 

consumo. Caracteriza-se pelo surgimento de setores de produção 

inteiramente novos, novas maneiras de fornecimento de serviços 

financeiros, novos mercados e, sobretudo, taxas altamente 

intensificadas de inovação comercial, tecnológica e organizacional”. 

(pg. 140) 
 

O reordenamento do setor produtivo a partir da alteração das dinâmicas 

administrativas e surgimento de novos setores produtivos que até então não existiam 

na econômica caracterizam esse período histórico compreendido temporalmente entre 

as décadas de 1970 e 1980 à nível global. No Brasil, as consequências diretas da 

aplicação desse novo modelo organizativo vão sendo sentidas paulatinamente ao longo 

dos anos de 1980 e primeira metade dos anos 1990. 

Dado importante de ser ressaltado é o fato de que é justamente nesse período 

de transformações e reordenamento do setor produtivo que vemos na história política 

brasileira o surgimento de grandes movimentos de massa que serão a base para o 

surgimento do Partido dos Trabalhadores, além da criação e consolidação da Central 

Única dos Trabalhadores (CUT). 

Essas transformações paulatinas no setor produtivo incidem diretamente sobre 

a estrutura política brasileira. Para se adequar às regras do capitalismo global não 

bastava ao país adaptar os setores produtivos as novas exigências da lógica de 

mercado. Era preciso, sobretudo, reorganizar também a esfera política por meio de 

uma segunda onda de modernização tardia. 



61  

Se a ditadura empresarial-militar foi o melhor jeito encontrado para governar 

ao longo das décadas de 1960 e 1970, com as transformações ocorridas nos anos 1980 

ela é colocada em xeque por não responder aos anseios de crescimento e 

desenvolvimento nacional. Contudo, todo e qualquer processo de mudança, engessado 

numa conservadora forma de governabilidade era pretendida ser de cima pra baixo 

para que o controle não fosse perdido e a burguesia nacional estivesse a frente. 

Segundo Mattos (2005): 

Ao fim da década de 1970, com o crescimento das evidências de 

crise do modelo econômico da ditadura e a multiplicação das 

dissidências no interior do próprio bloco no poder, os governos 

militares iniciaram uma transição lenta e gradual para a volta dos 

civis ao poder. A intenção de controlar o processo pelo alto ficava 

evidente na forma das medidas 'liberalizantes' como o fim do AI-5, 

em 1978, a anistia política, em 1979, e a reorganização partidária 

(pg. 117) 

 

Manter o controle sobre o processo de mudança de governo e garantir que as 

taxas de lucro para os setores empresariais fossem altas eram os desafios que as 

classes dominantes encontravam no período. No entanto, para além dos desejos 

próprios, haviam as contradições da realidade material que se colocavam dentro desse 

cenário social e político, trazendo a tona uma disputa de 

correlação de forças que é importante compreender. 

Se de um lado, haviam setores da classe dominante na intenção de manter o 

controle político e econômico do processo de transição governamental, por outro, 

haviam setores da sociedade que se colocavam como protagonistas na disputa real da 

luta de classes. Isso porque, dois elementos se destacavam como problematizações no 

período: Em primeiro lugar, a transição lenta e gradual não agradava e nem agregava 

grande parte da população que já demonstrava insatisfação com a ditadura 

empresarial-militar e, em segundo lugar, a manutenção das taxas de lucro pretendida 

por setores das classes dominantes colocavam em xeque não somente direitos 

trabalhistas como também o próprio ganho salarial – e consequente poder de compra – 

de setores da classe trabalhadora. Esse conflito proporcionou no cenário político 

brasileiro uma disputa política e econômica que caracteriza o período histórico de 

transição e afirmação das políticas neoliberais no Brasil. 

Ao longo da década de 1990, após a reabertura democrática, há todo um 

movimento, comandado pela alta classe empresarial brasileira de tentativa de 
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privatização e corte de gastos por parte do Estado. Isso tudo culminará em negociações 

bilaterais entre o Brasil e os Estados Unidos, por exemplo, responsáveis pela venda de 

diversos serviços antes garantidos pelo Estado brasileiro além da terceirização e 

desmanche do setor produtivo. O discurso principal por trás da prática política 

neoliberal era o de desnacionalização, respaldado pelo Consenso de Washington, 

ocorrido em 1989. A ideia central era a de aplicação de políticas neoliberais na 

América Latina com base no discurso ideológico de que o Estado mínimo era o 

mecanismo mais eficiente para o desenvolvimento econômico em países 

subdesenvolvidos. Essa ideia foi a base do conteúdo programático do PSDB e seu 

projeto político. 

Já no ano de 1990, antes, portanto, de Fernando Henrique Cardoso assumir a 

presidência, é criado o Plano Nacional de Desestatização, durante o governo Collor. 

Pautado na crítica ao gigantismo e corrupção do Estado Brasileiro, tal plano procurava 

apresentar uma série de políticas econômicas que transferiam para a iniciativa privada 

responsabilidades sobre diversos setores de serviços como eletricidade, telefonia e 

malha viária. Ao transferir tais responsabilidades para os setores de mercado, o 

governo brasileiro acabava isento das obrigações administrativas ao mesmo tempo em 

que criava terreno, em certo grau, para um processo de precarização e sucateamento de 

serviços uma vez que o comprometimento dos setores privados com os serviços 

outrora garantidos pelo Estado era meramente mercadológico. Materialmente, o corte 

de gastos no plano governamental acabava patrocinando o desmantelamento do Estado 

brasileiro e abrindo caminhos para a crise política que protagonizaria os anos noventa 

no Brasil. 

Diante do cenário econômico de crise, a realidade da política brasileira vai 

apresentar, nesse período histórico, os diversos interesses de classe em disputa na 

economia nacional. Os projetos políticos, suas prioridades bem como as críticas 

apresentadas a crise que imperava dizem respeitos fundamentalmente à interesses de 

diferentes setores de classe no Brasil. De um lado, aqueles que, estando com a 

situação, defendiam a continuidade do programa político implementado pelo  governo 

FHC, de desestatização como alternativa real a crise econômica, sendo necessários tão 

somente alguns ajustes para melhorar a situação. De outro lado, a crítica a esse projeto 

político neoliberal e o apontamento a necessidade de um novo projeto de 

desenvolvimento da nação, que desse conta, principalmente, de sanar um dos 
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principais problemas referendados na crise: o desemprego alarmante. 

E o PT diante disso tudo? No início dos anos 2000 o PT já se consolidava 

como uma das principais forças políticas do país, com 21 prefeitos eleitos, entre eles, 

Marta Suplicy, segunda mulher eleita prefeita, em São Paulo, município mais 

populoso do país. Além disso, já eram nítidas as alterações ocorridas ao longo dos 

anos em relação a leitura da realidade brasileira. É importante compreender que, para 

além de um partido político em si, o PT se constituía enquanto um grande polo 

aglutinador e campo de disputa ideológica na medida em que eram inúmeras as 

correntes e vertentes políticas que ali se encontravam. Tais processos de disputa 

refletirão, ao longo da história, as resoluções síntese do partido, observadas nas teses e 

programas governamentais apresentados. 

Considerado em caráter pragmático, sua forma de fazer política no início dos 

anos 2000 já permitia um alargamento do leque de alianças partidárias ao passo que, 

conforme se consolidava enquanto campo político, o PT apresentava a via 

institucional, isto é, a disputa por dentro dos marcos da representatividade legal e 

democrática sua prioridade de ação. Tendo como meta a Presidência da República, o 

Partido dos Trabalhadores abriu e alimentou debates internos sobre qual o melhor 

projeto de desenvolvimento para a nação que tivesse como prioridade o 

desenvolvimento da economia nacional e a volta das taxas de crescimento no país. 

Não somente priorizou a Presidência bem como conduziu toda sua estratégia política 

rumo ao mais alto cargo do executivo. Reordenando-se internamente na medida em 

que fora necessário, o Partido dos Trabalhadores irá passar por uma série de 

transformações internas que serão sintetizadas na Carta aos Brasileiros, apresentada 

por Lula em 22 de Julho de 2002. 

 
2.3 A Carta aos Brasileiros de 2002 

 
 

Ao tratarmos da Carta aos Brasileiros de 2002 é preciso, antes de mais nada, 

localizá-la no cenário político nacional e no período histórico pelo qual o Partido dos 

Trabalhadores se construía. Tendo como foco a promessa da recuperação econômica 

do país mediante a uma aclamação à unidade nacional, a carta apresenta elementos-

chave para a compreensão do que viria a ser, na prática, o jeito petista de governar. 

Procurando se posicionar diante de um cenário de instabilidade econômica, a carta 
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aos 

brasileiros, assinada por Lula, pode ser analisada a partir do destrinchamento dos 

elementos apresentados que tem como pano de fundo o que compreendemos por 

política de conciliação de classes. 

Ao mostrar-se falho na aplicabilidade das políticas governamentais pretendidas 

e também na resolução do problema do desemprego no Brasil, o governo FHC já se 

apresentava como algo passível de superação. Mesmo a candidatura de José Serra, na 

situação, trazia críticas e apontava para a necessidade de superação dos problemas 

sociais que agravavam a crise econômica. A mudança era tida como necessária e a 

oposição, protagonizada pelo PT, trazia enfaticamente elementos críticos ao governo 

FHC e sua política econômica. 

A base econômica da Carta aos Brasileiros não é a toa. Justamente na esfera 

econômica que se colocava em questão os principais problemas enfrentados pela 

população brasileira no período. Mediante a crise que se instaurara, apresentar um 

novo projeto político fazia-se mais do que necessário. A preocupação com a 

estabilidade econômica era prioritária e, de um lado, a oposição representada na figura 

de Luiz Inácio Lula da Silva apontava questionamentos e críticas ao governo FHC e de 

outro, a situação, centrada na figura de José Serra atacava a oposição dizendo que não 

havia possibilidades de um governo diferente, totalmente novo e sem experiência na 

vida pública, dar conta dos problemas econômicos e sociais do país. Dessa forma, a 

carta aos brasileiros aparece como uma resposta à situação e ao mercado financeiro, 

apontando a necessidade de uma nova política econômica que pudesse atender os 

anseios não somente da classe trabalhadora, mas dos brasileiros de diversas classes 

sociais. 

Apresenta-se, por assim dizer, um projeto de desenvolvimento nacional e 

recuperação financeira que consegue a um mesmo tempo não romper com as políticas 

hegemônicas no período e ainda assim se apresentar como alternativa. Para 

compreender como isso se dá é preciso ter em mente que, naquele momento, a 

oposição, protagonizada pelo Partido dos Trabalhadores apostava num projeto 

neodesenvolvimentista para o crescimento econômico nacional. 

O foco propagandístico da campanha política de FHC se baseava na ideia de 

que não era o momento para se pensar em novidades na política brasileira, devido aos 

grandes riscos econômicos. Nos programas apresentados, a principal questão 
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levantada dizia respeito a noção de que haviam problemas sérios na economia 

nacional, apesar de “muita coisa que já havia sido feita” e o que o momento exigia 

uma continuidade política. Trabalhava-se com a perspectiva que eleger Lula traria 

problemas aos projetos que se iniciavam e que, tratando-se de um momento de 

recuperação econômica, as chances de dar errado eram grandes. 

O diálogo central era com a classe média nacional. Em uma das propagandas 

mais lembradas da campanha, Regina Duarte aparece dizendo que sentia medo da 

mudança por não conhecer o que viria. No vídeo, ela ressalta que muita coisa já 

havia sido feita e elogia José Serra (PSDB) como o líder necessário. A pressão da 

política nacional e internacional aparecem no discurso como possíveis empecilhos 

para o governo de Lula, caso eleito e ressalta-se a ideia do desconhecido como algo 

ruim. As políticas das duas frentes que lideravam as pesquisas eleitorais apareciam 

como dicotômicas e, em certa medida, antagônicas. Contudo, a questão principal para 

compreender a dimensão da Carta aos Brasileiros está na transformação do discurso 

pela qual o próprio Partido dos Trabalhadores passou ao longo das campanhas 

eleitorais para a presidência da República desde a primeira eleição direta em 1989. 

Essa transformação por si só, localizada dentro da correlação de forças entre classes e 

setores políticos faz possível dimensionar histórica e ideologicamente o papel que a 

carta aos brasileiros viria a cumprir. 

Procurando responder às indagações colocadas pela situação, a Carta aos 

Brasileiros é lançada em 22 de Junho de 2002, quatro meses antes, portanto, do pleito 

eleitoral. Nela são apresentados elementos apaziguadores e uma tentativa de quebra 

com o imaginário social que fora construído sobre o PT ao longo dos anos. O discurso 

de classe, tão caro ao partido é absorvido pela ideia de unidade nacional e aliança entre 

capital e trabalho, apresentadas nitidamente – e não em entrelinhas – na carta aos 

brasileiros. Ideologicamente, as mudanças pelas quais o Brasil passara e, segundo a 

campanha, ainda precisava passar, andavam de mãos dadas com as próprias mudanças 

que o Partido dos Trabalhadores fora sofrendo ao longo das disputas eleitorais. 

De forma breve, é possível localizar essas alterações fazendo-se uma análise 

comparativa entre o manifesto de fundação do partido, datado de 1980 e a Carta aos 

Brasileiros, de 2002. A tabela abaixo procura sintetizar essas diferenças existentes 

entre os dois documentos a partir de trechos retirados dos mesmos: 
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MANIFESTO DE 

FUNDAÇÃO (1980) 

CARTA AOS 

BRASILEIROS (2002) 

ANÁLISE 

COMPARATIVA 

O Partido dos Trabalhadores 

surge da necessidade sentida 

por milhões de brasileiros 

de intervir na vida social e 

política do país para 

transformá-la. A mais 

importante lição que o 

trabalhador brasileiro 

aprendeu em suas lutas é a 

de que a democracia é uma 

conquista que, finalmente, 

ou se constrói pelas suas 

mãos ou não virá. 

O sentimento predominante 

em todas as classes e em 

todas as regiões é o de que 

o atual modelo esgotou-se. 

Por isso, o país não pode 

insistir nesse caminho, sob 

pena de ficar numa 

estagnação crônica ou até 

mesmo de sofrer, mais cedo 

ou mais tarde, um colapso 

econômico, social e moral. 

 

 

Enquanto em um primeiro 

momento, o recorte de 

classes se dá nitidamente, na 

CAB esse debate é 

ampliado, procurando 

compreender diversas 

classes no projeto político, a 

partir de um ponto em 

comum: a crítica ao “atual 

estado das coisas” em 

referência ao contexto social 

e político brasileiro. 

 

A grande maioria de nossa 

população trabalhadora, das 

cidades e dos campos, tem 

sido sempre relegada à 

condição de brasileiros de 

segunda classe. Agora, as 

vozes do povo começam a 

se fazer ouvir por meio de 

suas lutas. As grandes 

maiorias que constroem a 

riqueza da Nação querem 

falar por si próprias. Não 

esperam mais que a 

conquista de seus interesses 

econômicos, sociais e 

políticos venha das elites 

dominantes. Organizam-se 

elas mesmas, para que a 

situação social e política 

seja a ferramenta da 

construção de uma 

sociedade que responda aos 

interesses dos trabalhadores 

e dos demais setores 

explorados pelo capitalismo. 

…apesar de todo o 

sofrimento injusto e 

desnecessário que é 

obrigada a suportar, a 

população está esperançosa, 

acredita nas possibilidades 

do país, mostra-se disposta a 

apoiar e a sustentar um 

projeto nacional alternativo, 

que faça o Brasil voltar a 

crescer, a gerar empregos, a 

reduzir a criminalidade, a 

resgatar nossa presença 

soberana e respeitada no 

mundo. 

Destaca-se uma mudança no 

discurso sobre a importância 

da organização. Enquanto 

no primeiro documento, a 

ênfase se dá na importância 

da auto organização dos 

trabalhadores, enquanto 

classe, no segundo, o 

discurso fundamenta-se na 

Importância de um projeto 

de desenvolvimento comum 

à todos, cujo objetivo 

central seja o de fazer com 

que o crescimento volte a 

acontecer no país. 

O avanço das lutas 

populares permitiu que os 

A crescente adesão à nossa O foco do primeiro 
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operários industriais, 

assalariados do comércio e 

dos serviços, funcionários 

públicos, moradores da 

periferia, trabalhadores 

autônomos, camponeses, 

trabalhadores rurais, 

mulheres, negros, 

estudantes, índios e outros 

setores explorados 

pudessem se organizar para 

defender seus interesses, 

para exigir melhores 

salários, melhores condições 

de trabalho, para reclamar o 

atendimento dos serviços 

nos bairros e para 

comprovar a união de que 

são capazes. 

candidatura assume cada 

vez mais o caráter de um 

movimento em defesa do 

Brasil, de nossos direitos e 

anseios fundamentais 

enquanto nação 

independente. Lideranças 

populares, intelectuais, 

artistas e religiosos dos mais 

variados matizes 

ideológicos declaram 

espontaneamente seu apoio 

a um projeto de mudança do 

Brasil. 

documento é no avanço das 

lutas populares enquanto o 

segundo foca no 

crescimento da adesão a 

candidatura, 

independentemente das 

diferenciações ideológicas. 

Por isso, surgiu a proposta 

do Partido dos 

Trabalhadores. O PT nasce 

da decisão dos explorados 

de lutar contra um sistema 

econômico e político que 

não pode resolver os seus 

problemas, pois só existe 

para beneficiar uma minoria 

de privilegiados. 

O povo brasileiro quer 

mudar para valer. Recusa 

qualquer forma de 

continuísmo, seja ele 

assumido ou mascarado. 

Quer trilhar o caminho da 

redução de nossa 

vulnerabilidade externa pelo 

esforço conjugado de 

exportar mais e de criar um 

amplo mercado interno de 

consumo de massas. Quer 

abrir o caminho de 

combinar o incremento da 

atividade econômica com 

políticas sociais consistentes 

e criativas. 

Apesar de ambos os trechos 

focaram na necessidade de 

transformação, a crítica que 

aparece no primeiro 

documento é, de modo 

geral, sistêmica, enquanto a 

segunda é colocada a partir 

de um dimensionamento 

institucional bem 

delimitado. 

O Partido dos Trabalhadores 

nasce da vontade de 

independência política dos 

trabalhadores, já cansados 

de servir de massa de 

manobra para os políticos e 

O caminho das reformas 

estruturais que de fato 

democratizem e 

modernizem o país, 

tornando-o mais justo, 

eficiente e, ao mesmo 

O termo “independência 

política” é abandonado na 

medida em que o 

direcionamento vai se 

desenhando no sentido de 

políticas sociais e 
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os partidos comprometidos 

com a manutenção da atual 

ordem econômica, social e 

política 

tempo, mais competitivo 

no mercado 

internacional. O caminho 

da reforma tributária, 

que desonere a 

produção. Da reforma 

agrária que assegure a 

paz no campo. Da 

redução de nossas 

carências energéticas e 

de nosso déficit 

habitacional. Da reforma 

previdenciária, da 

reforma trabalhista e de 

programas prioritários 

contra a fome e a 

insegurança pública 

econômicas que tenham o 

crescimento econômico 

como norte e passem por 

uma série de reformas 

estruturais capazes de 

viabilizar esse crescimento 

econômico. 

Por isso protestam quando, 

uma vez mais na história 

brasileira, vêem os partidos 

sendo formados de cima 

para baixo, do Estado para a 

sociedade, dos exploradores 

para os explorados. Os 

trabalhadores querem se 

organizar como força 

política autônoma. O PT 

pretende ser uma real 

expressão política de todos 

os explorados pelo sistema 

capitalista. Somos um 

Partido dos Trabalhadores, 

não um partido para iludir 

os trabalhadores. 

Será necessária uma lúcida e 

criteriosa transição entre o 

que temos hoje e aquilo que 

a sociedade reivindica. O 

que se desfez ou se deixou 

de fazer em oito anos não 

será compensado em oito 

dias. 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. 

O Partido dos Trabalhadores 

que, no primeiro momento, 

teve seu recorte bem 

desenhado sobre ser um 

partido feito por 

trabalhadores passa, no 

segundo momento, a 

defender um contrato social 

de novo tipo, pautado numa 

ampla negociação nacional. 

Queremos a política como 

atividade própria das massas 

que desejam participar, legal 

 Um ponto de convergência 

entre os dois documentos é 

que já aparecia, no primeiro, 
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e legitimamente, de todas as 

decisões da sociedade. O PT 

quer atuar não apenas nos 

momentos das eleições, 

mas, principalmente, no dia-

a-dia de todos os 

trabalhadores, pois só assim 

será possível construir uma 

nova forma de democracia, 

cujas raízes estejam nas 

organizações de base da 

sociedade e cujas decisões 

sejam tomadas pelas 

maiorias. Queremos, por 

isso mesmo, um partido 

amplo e aberto a todos 

aqueles comprometidos com 

a causa dos trabalhadores e 

com o seu programa 

a priorização dada a via 

legal e institucional como 

caminho para as 

transformações sociais 

necessárias. 

o PT lutará pela extinção 

de todos os mecanismos 

ditatoriais que reprimem e 

ameaçam a maioria da 

sociedade. O PT lutará 

por todas as liberdades 

civis, pelas franquias que 

garantem, efetivamente, os 

direitos dos cidadãos e 

pela democratização da 

sociedade em todos os 

níveis. 

Substituímos o populismo 

cambial pela 

vulnerabilidade da âncora 

fiscal. O caminho para 

superar a fragilidade das 

finanças públicas é 

aumentar e melhorar a 

qualidade das exportações e 

promover uma substituição 

competitiva de importações 

no curto prazo. 

Enquanto no primeiro, o 

foco era na questão política 

e ampliação da democracia, 

no segundo, o foco se dá por 

meio de políticas 

econômicas que procurem 

tirar o país da crise 

financeira. 

Não existe liberdade onde o 

direito de greve é fraudado 

na hora de sua 

regulamentação, onde os 

sindicatos urbanos e rurais e 

as associações profissionais 

permanecem atrelados ao 

Ministério do Trabalho, 

Aqui ganha toda a sua 

dimensão de uma política 

dirigida a valorizar o 

agronegócio e a agricultura 

familiar. A reforma 

tributária, a política 

alfandegária, os 

investimentos em 

A conciliação entre diversos 

setores sociais é a chave da 

compreensão da CAB e o 

ponto que mais diverge com 

o documento de fundação 

do partido. Enquanto nesse, 

é salientando a importância 

do direito a greve, por 
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onde as correntes de opinião 

e a criação cultural são 

submetidas a um clima de 

suspeição e controle 

policial, onde os 

movimentos populares são 

alvo permanente da 

repressão policial e patronal, 

onde os burocratas e 

tecnocratas do Estado não 

são responsáveis perante a 

vontade popular. 

infraestrutura e as fontes de 

financiamento públicas 

devem ser canalizadas com 

absoluta prioridade para 

gerar divisas 

exemplo, na CAB a ênfase 

aparece na defesa de 

alianças entre setores 

diversos (e por vezes 

contraditórios) da sociedade 

brasileira. 

Os trabalhadores querem a 

independência nacional. 

Entendem que a Nação é o 

povo e, por isso, sabem que 

o país só será efetivamente 

independente quando o 

Estado for dirigido pelas 

massas trabalhadoras. É 

preciso que o Estado se 

torne a expressão da 

sociedade, o que só será 

possível quando se criarem 

condições de livre 

intervenção dos 

trabalhadores nas decisões 

dos seus rumos. 

Estamos conscientes da 

gravidade da crise 

econômica. Para resolvê-la, 

o PT está disposto a 

dialogar com todos os 

segmentos da sociedade e 

com o próprio governo, de 

modo a evitar que a crise se 

agrave e traga mais aflição 

ao povo brasileiro 

No manifesto de fundação 

do partido observamos a 

defesa da livre intervenção 

dos trabalhadores nas 

decisões, o que pode ser 

compreendido como defesa 

da autonomia de classe. Na 

CAB a defesa é pelo dialogo 

entre diversos segmentos 

sociais (inclusive com o 

governo vigente) para que a 

crise financeira não se 

agrave. 

Por isso, o PT pretende 

chegar ao governo e à 

direção do Estado para 

realizar uma política 

democrática, do ponto de 

vista dos trabalhadores, tanto 

no plano econômico quanto 

no plano social 

Quero agora reafirmar esse 

compromisso histórico com 

o combate à inflação, mas 

acompanhado do 

crescimento, da geração de 

empregos e da distribuição 

de renda, construindo um 

Brasil mais solidário e 

fraterno, um Brasil de todos. 

Mais uma vez, observamos o 

foco do primeiro documento 

é na ampliação da 

democracia e defesa dos 

direitos dos trabalhadores e 

no segundo, nas políticas 

econômicas para contensão 

da crise. 



71  

O PT buscará conquistar a 

liberdade para que o povo 

possa construir uma 

sociedade igualitária, onde 

não haja explorados nem 

exploradores. 

O PT manifesta sua 

solidariedade à luta de todas 

as massas oprimidas do 

mundo. 

Mas é preciso insistir: só a 

volta do crescimento pode 

levar o país a contar com um 

equilíbrio fiscal consistente e 

duradouro. A estabilidade, o 

controle das contas públicas 

e da inflação são hoje um 

patrimônio de todos os 

brasileiros. Não são um bem 

exclusivo do atual governo, 

pois foram obtidos com uma 

grande carga de sacrifícios, 

especialmente dos mais 

necessitados. 

Quer seja pelo contexto 

sócio político brasileiro e 

seus respectivos tempos 

históricos, quer seja pelas 

escolhas políticas e 

ideológicas do PT, há uma 

nítida mudança entre o 

documento de fundação do 

partido e a Carta aos 

Brasileiros. 

Na CAB há uma nítida 

defesa das mudanças feitas 

por dentro dos marcos 

institucionais – que já 

aparecia na fundação, mas de 

forma mais amena – e 

algumas palavras-chave 

aparecem, tais como 

“desenvolvimento” 

econômico e social e 

responsabilidade social. Há 

uma clara tentativa de 

ampliação do eleitorado cuja 

necessidade latente 

aumentara conforme as 

chances reais da vitória de 

Lula em 2002 iam se 

concretizando. 

Há outro caminho possível. 

É o caminho do crescimento 

econômico com estabilidade 

e responsabilidade social. As 

mudanças que forem 

necessárias serão feitas 

democraticamente, dentro 

dos marcos institucionais. 

Vamos ordenar as contas 

públicas e mantê-las sob 

controle. Mas, acima de 

tudo, vamos fazer um 

Compromisso pela Produção, 

pelo emprego e por justiça 

social. 

O Brasil precisa navegar no 

mar aberto do 

desenvolvimento econômico 

e social. É com essa 

convicção que chamo todos 

os que querem o bem do 

Brasil a se unirem em torno 

de um programa de 

mudanças corajosas e 

responsáveis. 
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Entre os elementos de redação da Carta aos Brasileiros, destacam-se a ideia de 

responsabilidade social, projeto nacional e o desaparecimento do discurso classista. A 

necessidade de se apresentar como alternativa real fazia com que fosse necessário o 

diálogo com os mais variados setores da sociedade. Até então, o Partido dos 

Trabalhadores vinha priorizando no discurso, o diálogo com a classe trabalhadora 

brasileira fazendo jus ao próprio nome do partido. Com a CAB, desaparece a noção de 

classe substituída pela noção de povo. O que parece não significar muita coisa 

linguisticamente, no plano ideológico e político representa uma grande alteração não 

somente na correlação de forças como também na estratégia política do partido. 

A substituição da ideia de classe pela ideia de povo não aparece de forma 

isolada e como um mero acaso. Textualmente, a CAB é apresentada como síntese de 

uma tentativa de conciliação entre classes e setores diversos da sociedade brasileira, ao 

mesmo tempo em que também se apresenta como resultado das próprias 

transformações internas do partido. Essa tentativa de conciliação, ao ser destrinchada, 

nos mostra que a substituição de termos nos documentos oficiais do partido 

(classe/povo) não pode ser analisada apenas no plano filológico e que se faz preciso 

aprofundar o debate sobre a estratégica política do partido dentro do contexto eleitoral. 

As transformações sofridas pelo Partido dos Trabalhadores não começam em 

2002. O que parece evidente ao contrapormos o Manifesto de Fundação do Partido 

(1980) com a Carta aos Brasileiros (2002) foi sendo amadurecido ao longo dos anos 

através da soma de múltiplas determinações. Tratar das mudanças sofridas pelo 

Partido dos Trabalhadores é também contextualizá-lo não somente em um período 

histórico, mas também compreender a existência das disputas internas no PT e a 

influência da correlação de força das frações atuantes. Para tanto, compactuo com a 

análise de que, de certo modo, o partido tenha passado por uma espécie de 

transformismo nos termos de Gramsci e que será desenvolvido no capítulo 

subsequente. Para a compreensão mais ampla do significado da Carta aos Brasileiros é 

importe dizer que 

No início da década de 1990, a estratégia política do PT orientou-se 

para a conquista da presidência da República, tendo como meta a 

inauguração de um “período de profundas mudanças estruturais”. A 

ruptura com as estruturas então em vigor deveria resultar de uma 

“revolução democrática”, operada pela disputa da hegemonia dos 

trabalhadores na sociedade brasileira e na qual o governo federal 

constituía peça decisiva. (Martinez, 2008, pg. 260) 
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Essa orientação da estratégia do PT para a conquista da presidência da 

República se torna determinante na compreensão das políticas adotadas pelo partido, 

não somente no tocante a alianças pontuais, muitas vezes, questionadas, inclusive, por 

parte da militância no partido. A partir do momento em que a conquista da presidência 

da República se torna meta para o partido, vemos o movimento real da estratégica 

política se moldar à ordem. Isso significa, na prática, que toda e qualquer proposta 

apresentada pelo PT tinha por objetivo máximo a disputa institucional com foco na 

presidência da República. Os encontros nacionais acontecidos ao longo da década de 

1990 refletirão isso. 

Segundo Iasi (2005): 

Dois fatores conjunturais da maior importância incidem nos rumos 

do PT a partir de 1990: a derrota eleitoral para Collor e o desmonte 

do bloco socialista a partir da crise da URSS. O primeiro, num plano 

mais imediato, abre uma longa reflexão sobre os limites eleitorais 

atingidos e a suposta impossibilidade de ir além deste limite com a 

atual radicalidade programática e uma política de alianças restrita ao 

campo popular (assalariados e classes médias); o segundo fenômeno 

coloca o partido na defensiva quanto a suas afirmações estratégicas 

e socialistas. (pg. 453) 

 

Com o objetivo central de sua estratégica política sendo alcançar a presidência 

da República, o PT passa então a moldar todo direcionamento político para atingir tal 

fim. Isso, na prática, significou um amoldamento paulatino por meio de alterações de 

significâncias de termos que até então haviam sido caros ao partido, tais como 

socialismo e classe trabalhadora. 

A contextualização dessas transformações se faz necessária justamente por ser 

preciso dimensionar a conjuntura política nacional e internacional para compreender 

de que forma a militância e as diretrizes políticas do Partido dos Trabalhadores vai 

corresponder à realidade política apresentada. 

Desde sua fundação, o Partido dos Trabalhadores participou de todos os 

processos eleitorais que coincidiram com a reabertura democrática no país. Tendo a 

primeira eleição direta para presidente da República ocorrida em 1989, o PT se 

engajou na perspectiva de disputar e chegar a presidência, defendendo um projeto 

político localizado dentro do campo da esquerda radical. Isso significava a defesa, 

entre outras coisas, de reformas de base que passavam, por exemplo, pela reforma 

agrária, pauta história dos movimentos de esquerda no Brasil e também pela defesa do 

socialismo como horizonte a ser alcançado. Aqui, dois elementos merecem destaque: 
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Em primeiro lugar, o movimento internacional em torno do projeto socialista 

passava por uma crise, com os rumos e iminente fim da União das Repúblicas 

Socialistas Soviéticas. Isso acontecia ao mesmo tempo em que o neoliberalismo se 

consolidava como política econômica hegemônica no capitalismo ocidental. O 

impacto dessa crise foi global e influenciou a ampla maioria dos movimentos sociais 

no período. A URSS se mantivera, até então, como um marco e um referencial para os 

demais processos revolucionários no mundo ainda que sob o marco do stalinismo e as 

implicações praticas que isso gerava. Ao passo que o movimento socialista não se 

mundializava, o capitalismo se renovava e continuava avançando por meio das 

políticas neoliberais. 

Como políticas sociais implementadas pelo modelo neoliberal podemos citar 

desindexação dos salários, desregulamentação das relações de trabalho e corte dos 

direitos sociais nas mais diversas áreas tais como saúde, educação e previdência social, 

dentre outras coisas. O que, a primeira vista, poderia gerar um processo de ascenso dos 

movimentos sociais – e possibilidades reais de questionamento sobre o modelo 

econômico aplicado – na verdade gerou o contrário. O impacto das políticas 

trabalhistas neoliberais na organização dos trabalhadores fora tão grande que, 

mundialmente, assistiu-se um período de descenso e crise organizativa. 

Ideologicamente, a própria compreensão da noção de “classe” fora impactada 

negativamente. Tudo isso fez com que o capitalismo fosse compreendido globalmente 

como “fim da história” e o modelo socialista aplicado na URSS e em outras 

experiências menores fora descartado como possibilidade concreta de superação do 

capitalismo. As possibilidades de organização dos trabalhadores e conquista de 

direitos foram cada vez mais compreendidas dentro do horizonte capitalista e de 

humanização do Capital. 

Em segundo lugar, voltando para o cenário político nacional, o período que 

corresponde a reabertura democrática e fundação do partido é um período no qual a 

efervescência dos movimentos sociais concomitantemente às transformações 

econômicas pelas quais o país passava significavam a possibilidade de disputas reais 

no campo da institucionalidade. Disputar as eleições para a presidência da República 

era, inclusive, uma forma de propagandear um projeto politico diferente do que 

comumente se apresentava na política nacional, identificado com as demandas das 

classes populares e referenciado nos movimentos sociais do período. A ideia geral, 
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defendida programaticamente pelo PT, no período, era a de disputar o institucional ao 

mesmo tempo em que fossem fortalecidos os movimentos sociais. A disputa 

institucional funcionaria, em tese, como um lado da moeda, apenas, tendo como 

objetivo a efetivação das reformas de base em atraso e fortalecimento dos movimentos 

sociais. 

Entretanto, a sequências de derrotas eleitorais pelas quais o partido passou 

acabou contribuindo fortemente para a transformação da visão sobre a política 

institucional e também das estratégias de disputa. Segundo Martinez (2007, pg. 260), 

“No início da década de 1990, a estratégia política do PT orientou-se para a conquista 

da presidência da República, tendo como meta a inauguração de um período de 

profundas mudanças estruturais”. Tais mudanças teriam relação com o caráter popular 

do Partido e seriam voltadas para as áreas sociais. Aqui, a ideia sobre o “socialismo” 

do partido sofre suas primeiras alterações, se aproximando cada vez mais a própria 

noção de democracia: 

(…) A unidade entre a democracia social e a democracia política foi 

considerada indissolúvel pelo partido, que a associou ao próprio 

socialismo, tomado como sinônimo de liberdade e de igualdade. A 

reafirmação da “luta por uma sociedade socialista e democrática, 

sem explorados e sem exploradores”, demandava, assim, a ação do 

Estado na redistribuição da renda e, logo, a necessidade da chegada 

ao governo federal, como ato desencadeador das mudanças 

propugnadas pelo partido. (Martinez, 2007, pg. 260) 

 

A conquista do poder político via presidência da República passa então a ser 

considerada como foco central na medida em que se fazia necessário estar nesse 

espaço para efetivar as transformações necessárias que apenas uma sociedade 

democrática poderia proporcionar. O que, em um primeiro momento no partido, era 

presente como uma face da moeda, em um segundo momento passa a ser o objetivo 

central fazendo com que toda estratégia política do partido fosse pensada com esse 

fim. A via institucional torna-se, por assim dizer, na principal forma de atuação do 

Partido dos Trabalhadores. 

Em 1994, com a eleição de Fernando Henrique Cardoso e consequente derrota 

do partido, o PT passa por novas transformações e questionamentos internos sobre 

suas estratégias de disputas eleitorais. Não obstante, mais do que se apresentar como 

um partido da mudança, era preciso consolidar-se como alternativa real. Internamente, 

as disputas entre as alas que priorizavam a disputa eleitoral e os setores localizados 
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mais à esquerda do partido tiveram como resultado a vitória das alas eleitorais. Isso 

significou o fortalecimento da estratégia institucional em detrimento de um 

distanciamento ideológico da noção de socialismo e também de classe. As discussões 

sobre o leque de alianças bem como o público eleitoral eram cada vez maiores e 

determinavam o caráter pragmático do partido. 

Em 1998, mesmo em um processo de crise econômica pela qual o país passava, 

FHC é reeleito e, mais uma vez, o PT se vê condicionado a debater sua estratégia 

eleitoral. Consolidando- se enquanto oposição ao governo federal e criticando as 

políticas neoliberais de privatização da era FHC o partido se vê cada vez mais focado 

na meta da presidência, compreendendo estrategicamente que, para atingir tal fim, era 

preciso sistematizar e apresentar a sociedade brasileira um projeto de desenvolvimento 

nacional que pudesse dialogar com diversos setores da sociedade brasileira. 

Para que pudesse ser desenvolvido um projeto que fosse capaz de, 

materialmente, ser apresentando como alternativa ao governo FHC, o PT passa por 

uma deliberação crucial no 12º Encontro Nacional, em 2001: a dilatação da base 

eleitoral: 

A principal deliberação em busca do sucesso político da candidatura 

do PT foi a dilatação da base eleitoral em 2002. Nesse sentido, 

recomendou-se ao partido que sua atuação política estivesse 

orientada por mais “flexibilidade” e que colocasse fim às “práticas 

sectárias” no estabelecimento de alianças eleitorais e no exercício de 

uma “vocação hegemônica” do PT no conjunto dos partidos de 

esquerda e da oposição ao governo federal. O PT procurou, desde 

então, articular um “novo bloco de forças sociais e políticas”, que 

lhe assegurasse não apenas a vitória eleitoral, mas também condições 

de governabilidade e de implantação de um programa de reformas 

destinado a mudar o modelo econômico existente no Brasil, com a 

inclusão social, a radicalização da democracia e inserção do país na 

economia mundial em posição soberana. (Martinez, 2007, pgs. 270-

271) 

 

Soberania nacional e fortalecimento da democracia passaram a ser palavras-

chave no projeto de governo defendido pelo PT. O diálogo com movimentos sociais 

era ainda considerado  estratégico e importante, inclusive, para a consolidação da 

democracia no país. Contudo, tal diálogo 

– que mantinha completa relação com as origens do partido – deveria se dar nos 

marcos da cidadania e da inclusão social. Tratava-se, por tanto, de um projeto de 

desenvolvimento do capitalismo no Brasil que pudesse conter um caráter social e nesse 

sentido, se diferenciar das políticas da era FHC, mas não tratava-se um projeto 
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anticapitalista. Economicamente, o Partido deveria apresentar um projeto que pudesse 

elevar o Brasil no cenário econômico nacional e fortalecê-lo dentro do mercado. Aqui é 

possível enxergar uma política de impacto mínimo, que procurava tratar de questões 

sociais por meio de políticas compensatórias ao mesmo tempo em que  a soberania 

nacional fosse defendida através do fortalecimento do mercado interno. A democracia 

substitui, de vez, a ideia de socialismo e a independência de classe é substituída pela 

inclusão social. 

Esse amoldamento a institucionalidade foi a principal responsável pela 

ampliação da base eleitoral do partido, nas eleições de 2002. A partir da dilatação dos 

setores da sociedade com os quais o PT procurava dialogar é que se fez possível a 

vitória de Lula mas não somente. Compreende-se também que a ampliação dessa base 

eleitoral exigiu do partido uma nova forma de conduta e de pensar o desenvolvimento 

nacional. Trabalhando nos entremeios das contradições das frações das classes 

dominantes no país, o PT aliou-se a classe industrial nacional conjuntamente com 

parte significativa do agronegócio e procurou tentar criar relações conciliatórias 

também com setores do mercado financeiro. Isso tudo na perspectiva de consolidar-se 

enquanto alternativa política e poder administrar o Executivo brasileiro de uma forma 

politicamente mais branda. 

O direcionamento da Carta aos Brasileiros aparece então estrategicamente 

voltado para os setores da sociedade com os quais o PT precisava estreitar laços. 

Nesse sentido, é importante observar que, em nenhum momento, a carta apresenta uma 

proposta de ruptura completa com as políticas da era FHC, apesar da crítica à crise 

econômica pela qual o país passava. Antes, propõe disposição para dialogar, inclusive, 

com o governo a fim de procurar soluções para a crise econômica. Todo o pacote de 

políticas apresentado é voltado para a burguesia nacional e focada na recuperação do 

crescimento econômico nacional. O diálogo com o “povo brasileiro”, na prática foi a 

apresentação de um programa de governo para a burguesia nacional. 

 

2.4 Breve caracterização sócio-histórica do sistema representativo brasileiro. 

 
 

Colocar em discussão as escolhas políticas do Partido dos Trabalhadores é 

também colocar em discussão o próprio funcionamento do sistema político e 

representativo brasileiro. Não haveria possibilidades de cavar discussões a nível de 



78  

análise e conhecimento de causa sobre o PT sem considerar o próprio sistema 

representativo, isto é, o cenário no qual o partido surge, ganha corpo e atua enquanto 

personagem político e social. 

Ao tratarmos sobre questões do funcionamento da política representativa no 

Brasil precisamos, antes de tudo, nos ater ao resgate histórico necessário para a 

compreensão dos personagens atuantes e também da correlação de forças e interação 

dos diversos setores da sociedade no âmbito político. 

Como primeiro ponto a ser considerado, partimos da ideia, já citada no 

presente trabalho de que o modelo de modernização correspondente à realidade 

brasileira é o da chamada modernização conservadora. Isso, entre outras coisas, traz 

duas caracterizações que dizem muito sobre a forma de fazer política no Brasil: 

primeiro, o fato de não terem ocorridos grandes rupturas entre setores das classes 

dominantes nem tão pouco um processo revolucionário que tivesse como fim 

alavancar o desenvolvimento e a modernização no país e segundo, o super 

dimensionamento do Estado como mecanismo necessário para que as transformações 

modernizantes pudessem ocorrer. Atrelado a isso, encontram-se as singularidades do 

processo de formação social brasileiro caracterizado por um grande período colonial, 

no qual, relações entre público e privado quase sempre se misturaram fazendo com 

que estruturas arcaicas se mantivessem mesmo em períodos de modernização. O 

comportamento das elites é, nesse caso, de suma importância, pois determina, em 

linhas gerais, o funcionamento de toda estrutura organizacional da sociedade por meio 

de leis, regras de comportamento e ideologia. Segundo Azevedo: 

[...] dependendo das circunstâncias históricas e nacionais, a 

burguesia pode desempenhar um papel reacionário ou 

revolucionário, aliar-se às velhas classes dominantes e 

promover uma modernização conservadora, através da 

revolução passiva, de caráter elitista e autoritário, promovendo 

transformações pelo alto. (Azevedo, 1982, p.24)  
 
 

No caso do Brasil, a elite nacional é claramente marcada por falta de um 

projeto de desenvolvimento e modernização para a nação de modo que, seguido as 

regras da sociedade em geral, a esfera política nacional se constituiu como um espaço 

de disputa que acabara por reproduzir disputas entre frações das classes dominantes e, 

por um imenso período na nossa história, de difícil acesso às classes populares. 

O aparato Estatal então acabara por ser, na história do Brasil, uma marca 
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representativa do poder das grandes elites nacionais e suas particularidades, colocadas 

como uma falsa universalidade sob os preceitos do nacionalismo. Dito em outras 

palavras, aquilo que se apresentava como algo positivo para as elites dominantes, do 

ponto de vista econômico e também social era apresentado a toda a população como 

algo positivo para o país. O ideário de ordem e progresso, a grosso modo, passara de 

um projeto particular de setores específicos – e dominantes – da sociedade para um 

projeto universalizante, sem que, para isso, houvessem grandes processos 

revolucionários como ocorrera, por exemplo, em países tais quais França e Inglaterra. 

Dessa forma, nas palavras de Florestan Fernandes, a elite nacional pode ser 

caracterizada 

por: 
[...] dois pólos: um interno, representado por classes dominantes que 

se beneficiam da extrema concentração da riqueza, do prestígio social 

e do poder, bem como do estilo político que ela comporta, no qual 

exterioridades ‘patrióticas’ e ‘democráticas’ ocultam o mais completo 

particularismo e uma autocracia sem limites; outro externo, 

representado pelos setores das nações capitalistas hegemônicas que 

intervêm organizada, direta e continuamente na conquista ou 

preservação de fronteiras externas, bem como pela forma de 

articulação atingida, sob o capitalismo monopolista, entre os governos 

dessas nações e a chamada ‘comunidade internacional de negócios. 

(FERNANDES, 1991, p. 144). 
 

Assim nos parece bastante objetivo o papel central que as elites brasileiras 

tiveram na construção da esfera política e representativa no país, considerando que, ao 

tratar a esfera política como extensão do poderio legado às elites nacionais, o espaço 

político ficou praticamente impossível de ser desfrutado pelas camadas populares. 

No período mais recente da democracia nacional, após pouco mais de vinte 

anos de ditadura empresarial-militar, os debates sobre a abertura democrática se 

fizeram presentes, como nunca, na sociedade civil brasileira12. Isso se deve, entre 

outras coisas, tanto pelo desgaste do modelo ditatorial em detrimento ao 

desenvolvimento industrial do país quanto pelas próprias demandas surgidas dessas 

transformações. Tardia, em relação aos demais países da América Latina que passaram 

por regimes ditatoriais e, ao mesmo tempo, na contramão do que acontecia no cenário 

global em termos de organização de trabalhadores, os anos de 1980 foram marcantes 

objetiva e subjetivamente se tratando de democracia no país. A abertura democrática, 

                                                      
12 Fora instituído pelo regime empresarial-militar um sistema bipartidário composto pela situação, expressa 
na ARENA e pela oposição expressa pelo MDB. 
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como marco, fora responsável pelo questionamento da própria estrutura arcaica do 

sistema representativo brasileiro evidenciando a necessidade de mudança latente na 

sociedade brasileira. 

Como forma de manutenção de certa hegemonia por parte das classes 

dominantes, todo o processo de abertura democrática fora pensado para ocorrer por 

cima, isto é, pelas instâncias legais e legítimas do Estado. A participação popular não 

era coloca como central e a necessidade de mudança era pensada de forma a expressar 

os interesses econômicos de setores da elite nacional que se aliavam a um pensamento 

democrático pero no mucho. A Constituinte em 1988 e todo o debate que sucedeu de 

tal acontecimento contribuiu para a formulação do modelo político representativo que 

seria adotado pela nação brasileira, no caso o Presidencialismo. 

Atrelado a isso tudo, a adoção do sistema multipartidário na política nacional, a 

partir da nova lei dos partidos políticos em 1979 representou, de fato, o início da 

mudança efetiva no regime político e contribuiu no encaminhamento da abertura 

política propriamente dita. Segundo Keck: 

 
A liberalização iniciada pelo presidente Geisel em 1974 restaurou 

gradualmente muitos dos direitos civis e políticos que haviam sido 

suspensos durante a década precedente, tornando possível o 

crescimento de um movimento pela restauração da democracia (...) 

que incluía elites políticas, associações profissionais, um setor do 

movimento operário de militância recente e um amplo espectro de 

movimentos sociais associados à Igreja Católica. Não obstante, os 

militares conservaram uma parte considerável de controle sobre o 

processo, pretendendo manter-se no Poder Executivo pelo menos até 

1991 (KECK, 1991, pg. 38) 

 
O movimento de Diretas Já! na segunda metade da década de 1980 cumpriu 

um importante papel no tocante a participação política. Tendo a primeira eleição direta 

ocorrida em 1989, a verdade é que o direito ao voto direto implicava também na 

necessidade do amadurecimento da democracia política no país. Tal debate não 

poderia ocorrer, considerando as marcantes desigualdades sociais no Brasil, sem 

colocar em questão também a democracia social, isto é, o acesso a direitos e espaços 

de decisão que não somente o representativo e político, no sentido restrito do termo13. 

                                                      
13 Consideramos o termo política aqui como o espaço da administração pública do Executivo e do 
Legislativo, o espaço 
público da formulação das políticas e da organização da sociedade. 
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No cerne das discussões do período, desenvolveu-se um sistema partidário 

denominado presidencialismo de coalizão. Definido assim por Sergio Abranches, em 

1988, o presidencialismo de coalizão corresponderia a um sistema de governo cuja 

governabilidade seria alcançada por meio de uma tentativa de estabilidade entre as 

forças políticas. Para conseguir a aprovação de projetos políticos, por exemplo, não 

bastaria ao partido político no poder ter o presidente da República. 

Antes, deveria obter 50% + 1% dos votos no legislativo, isto é, uma maioria 

simples e absoluta. Na prática, isso implicaria na necessidade de coalizões 

pragmáticas, coligações eleitorais que não se limitariam apenas a candidatura em si, 

mas que deveriam ser mantidas durante a aplicação dos mandados com o objetivo de 

garantir uma governabilidade eficiente através de uma maioria política. 

Somando-se ainda, destaca-se a expressiva votação não ideológica, 

caracterizada pelo voto na figura pública do candidato ser muito mais comum do que o 

voto no partido, significando que o desconhecimento das plataformas políticas é 

fortemente presente sendo o convencimento pelo voto dado muito mais pela 

identificação pessoal com o candidato do que com o projeto político do mesmo. Tal 

característica é comumente presente em estruturas arcaicas de democracias pouco 

consolidadas e coexistem com meios dos chamados votos de cabresto, coronelismo em 

regiões mais afastadas dos centros industriais e um patrimonialismo típico onde 

público e privado se misturam de forma as relações pessoais se conectaram com as 

relações políticas e acabarem muitas vezes por  não se distinguirem. Isso somente 

demonstra a forte presença da via de modernização conservadora no país e culmina em 

sérias consequências tanto na democracia política brasileira quanto na compreensão, 

por parte da população brasileira, sobre a importância da participação e 

dimensionamento de direitos políticos. 

Considerando que não existe possibilidades, dentro de um Estado capitalista 

haver distinção clara entre governo e interesses das elites econômicas (Pzeworski), a 

luta pela ampliação e amadurecimento da democracia política deve-se partir das 

camadas populares e sua capacidade de organização por direitos e conquistas sociais. 

Nesse sentido, a cultura política brasileira acaba limitando as possibilidades 

organizativas dos trabalhadores na medida em que estruturas arcaicas são mantidas e 

legitimadas, convivendo com estruturas mais modernas de democracia em um mesmo 

espaço e tempo. 
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Nesse cenário, o PT surge como uma peculiaridade justamente por que: 

O PT representava a possibilidade de uma manifestação autêntica 

das classes trabalhadoras, isto é, uma organização de trabalhadores 

levada à frente pelos próprios trabalhadores sem a tutela das elites, 

como no caso do populismo. (IASI, 2012, pg 360) 

 

O fato de se apresentar como algo totalmente novo no cenário político fez com 

que o PT alcançasse uma projeção muito maior do que a grande maioria dos partidos 

políticos que surgiram no período. Essa projeção não somente marcou a história do 

partido como também a história da redemocratização nacional, fazendo do Partido dos 

Trabalhadores um personagem crucial, determinante e marcante no processo como um 

todo. 

Ao chegar ao poder em 2002, muitas projeções políticas foram colocadas sobre 

o que viria a ser o mandado de Lula na presidência da República por parte de grande 

parte da população brasileira. Essas expectativas se deviam principalmente ao fato do 

PT ter se apresentado no cenário nacional como instrumento representativo da própria 

classe trabalhadora. A forte identificação com identidade de classe permitiu ao PT 

protagonizar um processo bastante significativo no cenário político nacional. 

Entretanto, apesar da forte identificação com as demandas populares não é possível 

dizer que o PT representou uma ruptura efetiva com a velha forma de fazer política 

antes, seu contrário: buscando conservar um sistema de alianças entre diversos setores 

das classes dominantes no país, o PT acabou por optar dar continuidade ao legado 

anterior, isto é, a forma objetiva de pensar a política por meio de conciliação entre 

classes e apaziguamento de conflitos. 

A busca pela unidade em torno de um projeto de desenvolvimento nacional 

fizera com que o PT se afastasse cada vez mais de um ideário de instrumento 

organizativo da classe trabalhadora para um partido da ordem cada vez mais 

amadurecido e inserido nos processos institucionais. Nesse sentido, a Carta aos 

Brasileiros aparece como um marco e ao mesmo tempo como síntese do que vinha 

sendo acumulado por meio da compreensão pragmática do fazer político pelo PT. O 

que poderia significar uma transformação real, se considerarmos a origem do partido e 

o histórico de envolvimento com os movimentos sociais, por exemplo, acabou se 

transformando em um processo de continuidades. Ao marcar um pacto conciliatório 

por meio da Carta aos Brasileiros, o PT evidenciou sua prioridade política, sendo esse 

a atuação pautada nos marcos institucional e eleitoral. Em todo caso, o papel que 
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cumpriu na história da democracia política no país é singular e se caracteriza por um 

processo de transformismo interno e adequação externa aos moldes pré- estabelecidos 

da política nacional. 
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Capítulo III – Conciliação, coalização e luta de classes. 

 
Compreender que o documento intitulado Carta aos Brasileiros, lançada na 

campanha presidencial de Lula em 2002 não aparece isoladamente, mas, sobretudo 

como síntese dos caminhos políticos seguidos pelo PT é também compreender que, 

considerando as disputas internas no partido, o caminho escolhido foi o da conciliação 

de classes. O que aparece no campo das discussões políticas como uma obviedade, em 

linhas gerais, tem implicâncias muito mais profundas do que apenas o transformismo 

do partido em si. Repercute não somente no plano institucional, mas também na 

própria organização e atuação dos movimentos sindical e popular. É preciso, 

sobretudo, dimensionar os percursos até a carta aos brasileiros e sua caracterização 

como o ápice de um movimento histórico protagonizado pelo PT, cujos significados 

sociais e políticos ainda estão presentes em nossa realidade. 

Dessa forma, dividiremos a abordagem nesse capítulo em três partes: 1 – 

Conceitualização e contextualização do termo conciliação de classes; 2 – A Carta 

aos Brasileiros e o contrato social e  3 – O PT, praticismo e luta de classes. Tal 

divisão tem como objetivo alcançar uma maior objetividade nas conclusões e questões 

apresentadas por esse trabalho, compreendendo que, na perspectiva das ciências 

sociais, a multicasualidade dos fatos deve ser considerada. Ainda dentro de uma 

perspectiva materialista histórico-dialética, procurar compreender os diversos fatores 

que essencialmente atuaram para gerar a síntese aparente que se apresenta na Carta aos 

Brasileiros é o desafio colocado como necessidade do desenvolvimento dessa 

pesquisa. 

Não bastaria apenas o destrinchamento do documento em si quando, na 

verdade, ele não surge de hora pra outra nem tão pouco descontextualizado das 

escolhas políticas protagonizadas  pelo partido. Mais do que isso, precisamos analisar 

os impactos práticos do projeto político apresentado na carta e seus reais significados. 

Trazer à luz da crítica a Carta aos Brasileiros (2002) é, em última instância, aprimorar 

a análise de um período histórico por meio de uma análise documental que pretenda 

contribuir na investigação das múltiplas determinações que desenharam, na história do 

Brasil, o Partido dos Trabalhadores e seus significados, tanto no imaginário social 

quanto dentro da democracia brasileira. Para tanto, compreende-se aqui o PT em um 

duplo aspecto: em primeiro lugar, enquanto partido político strictu sensu e, em 
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segundo lugar, como sujeito sócio- histórico dentro do cenário político brasileiro. 

Enquanto partido político, dentro dos grandes debates que permeiam o campo das 

ciências políticas, podemos localizá-lo dentro de um amplo debate  sobre a real 

definição do que seriam partidos políticos. Por hora, nos aproximaremos da definição 

moderna, sistematizada por Max Weber ao analisar a realidade partidária por meio da 

conceitualização de partidos de patronagem e os partidos ideológicos. Segundo Weber, 

os partidos de patronagem seriam aqueles cujo o fim das ações estaria relacionado a 

chegada ao poder visando acumular vantagens materiais para seus membros, como 

empregos públicos, etc. Já os partidos ideológicos (Weltanschauungsparteien) seriam 

aqueles que: 

(...) buscam a realização de ideias de conteúdo político, 

e se propõem por vezes a reformar e transformar toda ordem 

existente, inspirados por princípios filosóficos, que implicam 

uma concepção nova da sociedade e do Estado. Não raro, sua 

ação política, sobre envolver matéria de teor constitucional, 

reflete do mesmo passo dissidência com a estrutura política e 

social estabelecida. (Bonavides, p. 386, 1967) 

 

Poderíamos então, localizar o PT dentro dessa definição weberiana de partido 

ideológico, considerando que seus princípios de fundação e projetos políticos se 

alinharam a uma perspectiva de transformação da sociedade brasileira a partir da 

defesa sobre a necessidade de grandes reformas estruturais, ao passo em que também 

se caracterizaria enquanto partido de massas, na perspectiva de Burdeau: 

Via de regra, o partido de massas assina a ordem 

política uma feição autoritária, introduz-se perturbadoramente 

no sistema democrático através do sufrágio universal, e 

apresenta geralmente teses de sabor reivindicatório, 

representativas de interesses e não de opiniões, de grupos ou 

classes e não de indivíduos ou personalidades, de homens 

impulsionados pelo inconformismo com a ordem existente e 

não de pessoas portadoras de vontades meramente 

discrepantes. (Bonavides, p. 387, 1967) 

 

É nesse sentido que, dentro do sistema representativo brasileiro, podemos 

localizar o PT, enquanto partido político ideologicamente definido e carregando dentro 

do seu papel histórico, numa defesa da ampliação da democracia nacional, o caráter de 

massas, isto é, de inserção de parcelas da população que por muito tempo mantiveram 

um distanciamento com a realidade política brasileira, por meio da defesa dos 

interesses econômicos e sociais dos mesmos ao longo dos anos de atuação do partido. 
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Não ignoraremos, contudo, a definição contida na tradição marxista clássica de 

partido, sistematiza por Marx, Engels e também Lênin, cujo significado mais 

simplificado possível seria a de instrumento de organização da classe trabalhadora. 

Nesse sentido, a objetividade da ação política do partido seria a de efetivar o processo 

revolucionário, a tomada de poder por uma classe em detrimento de outra – no caso, a 

classe trabalhadora. Todo século XIX e primeira metade do século XX fora marcado 

pela forte aposta nessa ideia de partido político, dentro dos movimentos e organização 

de trabalhadores em todo o mundo. A quebra ideológica ocorrida com o fim da URSS 

e os grandes apontamentos críticos ao chamado socialismo real fizeram com que 

grande parte dessas organizações não somente passassem a criticar essa concepção 

como também trouxe novos apontamentos e definições sobre partido político. Até 

então, acreditava-se que, por meio de uma organização política, a tomada de poder 

traria a possibilidade de uma ruptura radical e efetiva com a sociedade capitalista. O 

fim do século XX, apontando para uma renovação do capitalismo fizera com grande 

parte do horizonte da atuação das organizações de classe se desse dentro dos marcos 

representativos do Estado democrático de direito. Nesse sentido, a adequação aos 

sistemas eleitorais nacionais pode ser considerada como uma caracterização do 

período, ainda que em um viés crítico e em grande medida, por meio de uma atuação 

oposicionista aos partidos da ordem. 

Enquanto sujeito sócio-histórico dentro do contexto do sistema representativo 

brasileiro, podemos destacar a funcionalidade do partido tanto na realidade de 

redemocratização pós golpe empresarial-militar quanto posteriormente, no 

desenvolvimento da democracia brasileira, a partir da atuação no sistema eleitoral 

nacional, com destaque nos marcos da Assembleia Constituinte de 1988 e no 

movimento de Diretas Já! entre o final da década de 1980 e inicio dos anos 1980. Vale 

dizer que, ao nos debruçarmos sobre a história recente da democracia nacional, 

observamos a forte presença do Partido dos Trabalhadores não somente em números, 

mas também nos grandes debates nacionais que ilustraram e desenharam a democracia 

no país. 

Assim, a investigação cientifica que recaí sobre o Partido dos Trabalhadores 

exige do investigador não somente uma compreensão ampla do partido, como também 

uma sensibilidade investigativa que consiga dimensionar os amplos aspectos e diversos 

planos de atuação do partido. Margaret E. Keck, ao estudar o partido ao longo dos anos 
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1980 e 1990 acaba definindo-o como uma anomalia histórica (Keck, 1991). Isso 

porque o PT surge no Brasil em um período histórico em que, mundialmente, acontecia 

um descenso das organizações de esquerda, com uma forte base operária em meio ao 

avanço do neoliberalismo e de reestruturação produtiva a todo vapor. 

Essas singularidades na caracterização do partido são importantes para 

compreensão sócio- histórica não somente do papel que viria a cumprir, mas sobretudo 

do tamanho e dimensão da importância do PT no cenário político nacional. Voltar ao 

tempo e reconstituir todo o processo de reabertura democrática e caminhos da 

democracia brasileira ao longo dos anos 1990 e 2000 sem a participação do PT é 

trabalhar com a possibilidade histórica de um cenário completamente diferente do que 

temos hoje. Factualmente, o PT cumpriu fora e dentro do poder um papel único na 

política brasileira. É procurando compreender esse papel e dimensionar sua 

importância que procuraremos destrinchar os significados da política adotada e 

explicitada na Carta aos Brasileiros de 2002. Uma espécie de pacto social firmado e 

legitimado por meio das políticas econômicas defendidas e caracterizado pela ideia de 

conciliação de classes.  

 

3.1 Conceituando e historicizando a Conciliação de Classes na conjuntura  

brasileira 

 Neste país. É uma inovação na vida política e na história da 

esquerda brasileira também. É um partido que nasce do 

impulso dos movimentos de massas, que nasce das greves e 

das lutas populares em todo o Brasil. É um partido que nasceu 

da consciência que os trabalhadores conquistaram, após muitas 

décadas de servirem de massa de manobra dos políticos da 

burguesia e de terem ouvido cantilenas de pretensos partidos 

de vanguarda da classe operária. Só os trabalhadores podem 

conquistar aquilo a que tem direito. Ninguém nunca nos deu, 

ninguém nunca nos dará nada de graça. 

 

Luiz Inácio Lula da Silva – I Convenção 

do PT, 1981 

 
 

Considerando o caminho traçado pelo Partido dos Trabalhadores até a chegada 

ao poder, temos uma série decisões políticas que irão determinar e caracterizar a forma 

de fazer política do partido. A escolha pelo pacto social e ampliação do leque de 

alianças cujo objetivo era o da ampliação consequente da base eleitoral acabam por 
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redimensionar e resignificar o partido no cenário político nacional. A considerada 

conquista alcançada com a chegada a presidência da República não sucedeu sem que 

houvesse uma transformação significativa do partido e seus ideais fundadores. 

Analisar essas transformações nos coloca diante de questões importantes sobre em que 

medida a estratégia política adotada se submete ao cunho ideológico do partido e, por 

outro lado, em que medida o cunho ideológico das formulações do partido se adéquam 

e se adaptam as estratégias. 

Em uma primeira breve aproximação é fácil identificar elementos de mutação. 

Basta-nos uma análise sobre os documentos oficiais produzidos pelo partido ao longo 

dos anos para compreendemos que de fato a transformação ocorreu. Não obstante, não 

são poucas as análises que tratam sobre isso. Contudo, o que nos é mais importante 

para os objetivos desse trabalho é compreender em que consistem materialmente as 

escolhas políticas feitas pelo partido. 

A ideia de conciliação não é algo recente. Percorre toda uma vasta literatura da 

esquerda de um lado, através de críticas ou justificativas políticas dentro de planos 

estratégicos apresentados ou, de outro lado, da literatura liberal por meio da ideia de 

contrato e pacto social. Aqui nos interessa, em primeira instância, resgatar o 

significado da ideia de conciliação de classes nos termos das formulações da esquerda 

mundial e considerá-lo na análise da política apresentada pelo PT na Carta aos 

Brasileiros de 2002. 

Ainda na literatura clássica marxiana, encontramos no 18 de Brumário alguns 

elementos que nos ajudam a compreender os significados da política de conciliação de 

classes. Ao expor, por meio da obra, os processos políticos pelos quais, Luis 

Bonaparte consegue dar um golpe no parlamento francês e voltar ao poder, Marx 

descreve detalhadamente o papel cumprido pelas organizações e posições políticas no 

parlamento, considerando o cenário real da luta de classes ilustrado pelas disputas 

políticas no período. 

Entre os personagens que se erguem dessa narrativa, encontramos A Montanha, 

definida por Marx14 como uma coalizão de pequenos-burgueses e trabalhadores que 

formaram o que viria a ser o Partido Social-Democrata. Aqui, é importante dizer que 

Marx considerava as disputas e conflitos entre classes e intra classes. Isso significa, 

                                                      
14 “Para enfrentar a burguesia coligada, formara-se uma coalizão de pequeno-burgueses e trabalhadores, o 
chama- do Partido Social-Democrata”. (MARX, 2009, pg. 62) 
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entre outras coisas, que as descrições feitas sobre os conflitos políticos por Marx 

procuraram compreender a correlação de forças no cenário político francês levando em 

conta as frações de classe e seus respectivos interesses. Isso tudo é importante para o 

entendimento da complexidade material das relações de classes. Cada fração de classe 

representa, por tanto, determinados tipos de interesses – políticos, culturais e 

fundamentalmente econômicos – dentro de um cenário de disputas políticas. A 

Montanha seria, por tanto, a união  tática de setores da pequena-burguesia, isto é, a 

parcela da sociedade que não figura entre os detentores do poder econômico mais alto 

mas que, por terem melhores condições de vida e maior acesso a determinados espaços 

que grande parte da classe trabalhadora acaba criando uma tendência de aproximação 

maior com a burguesia do que com os trabalhadores. 

Essa pequena burguesia alinhando-se com alguns setores da própria classe 

trabalhadora acabou fundindo-se em uma aliança política que pretendia um pacto 

social dentro da ordem pré- estabelecida, sem perspectivas de rupturas revolucionárias. 

A grande característica política dessa aliança tática seria o caráter democrático 

atribuído às reivindicações classistas dos trabalhadores. Aquilo, portanto, que poderia 

apresentar um caráter revolucionário, de ruptura com a ordem acabava por se 

transformar em reivindicações por dentro da ordem, de caráter democrático, isto é, de 

ampliação participativa. Para colocar na ordem do dia tal projeto político, organiza-se 

uma plataforma política comum, conciliando, por tanto, setores de classes 

diferenciadas: 

Um programa comum foi elaborado, comitês eleitorais comuns 

foram instituídos e candidatos comuns lançados. A ponta 

revolucionária das exigências sociais do proletariado foi 

quebrada e foi-lhe dado um viés democrático, as 

reivindicações democráticas da pequena-burguesia foram 

despidas da sua forma meramente política e a sua ponta 

socialista voltada para fora. Assim surgiu a social-democracia. 

(Marx, p. 63, 2011) 

 

Em outras palavras, a partir de um programa comum, uniram-se dois distintos 

fragmentos de classe para defender em sua plataforma política seus interesses comuns. 

Dessa forma, entravam na disputa política por meio de uma unidade estratégica que 

acabara por mesclar interesses diversificados a fim de colocar a cabo uma atuação 

política por dentro da ordem. A quebra do caráter revolucionário das reivindicações do 

proletariado é uma das consequências de tal unidade estratégica. Em certa medida, os 
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interesses de classes específicos de cada fragmento podem colidir e, considerando que 

a aproximação da pequena-burguesia é, em linhas gerais, maior com as classes 

dominantes do que com os trabalhadores, não haveria possibilidades de considerar 

importante um programa de ruptura. Ao transformar o caráter das reivindicações da 

classe trabalhadora, dentro do programa comum da Montanha, o aspecto radical, de 

ruptura, cai por terra. Prevalece a ideia de ampliação participativa, dentro da ordem. 

É justamente nesse sentido que diversos autores vão dirigir críticas a social-

democracia a partir de sua atuação política. O chamado reformismo, considerado em 

linhas cruas como a estratégia pensada por meio de grandes reformas estruturais, 

paulatinas que, por si só, trariam a transformação necessária é considerado como 

marco político social-democrata. Para tanto, os espaços de disputa polilítica 

prioritários passam a acontecer dentro dos marcos representativos. É preciso 

compreender, entretanto, que dentro do contexto europeu do século XIX – berço 

político da sócia democracia – os partidos social-democratas representavam parcelas 

grandes da classe trabalhadora e mantinham uma expressiva representatividade em 

países como a Alemanha. O Bolchevismo, no entanto, isto é, a experiência soviética 

de tomada de poder e revolução ainda era considerada como alternativa e causava 

grandes discussões internas nos partidos sociais-democratas da Europa. Ao passo em 

que não houve a mundialização do processo revolucionário e a guerra ideológica ao 

comunismo fora se intensificando, a social-democracia se consolidava como principal 

alternativa política, à esquerda, em termos de direitos trabalhistas e de ampliação da 

participação política da classe trabalhadora. É notório observar que a conquista do 

poder político já figurava nas discussões dos movimentos da classe trabalhadora desde 

a I Internacional15. A compreensão geral era de que caberia ao movimento socialista 

ampliar a noção de democracia e redimensioná-la, trazendo-a do plano meramente 

político, isto é, representativo, ao plano econômico. A partir dessa premissa a 

estratégia política a ser seguida deveria ser amadurecida. Participar ou não das eleições 

burguesas era a questão que veiculava como um debate permanente. Em diferentes 

contextos e realidades, tal discussão entrava e saia deliberadamente dos congressos 

partidários. 

                                                      
15 Como argumentou Marx no Manifesto de Lançamento da Primeira Internacional, em 1864, "Para ser 
capaz de emancipar a classe operária, o sistema cooperativo deve ser desenvolvido em âmbito nacional, o 
que implica a necessidade de dispor de recursos em escala nacional. [...] Nessas condições, o grande dever 
da classe operária consiste em conquistar o poder político" 
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Paralelamente a isso, questões como autonomia de classe e independência 

faziam parte no tocante ao procedimento da participação política, isto é, no como fazer. 

Era importante salientar que, a participação política dentro da esfera representativa das 

eleições burguesas não deveria afetar a autonomia – programática e econômica – dos 

partidos da classe trabalhadora. Era preciso lembrar que o fim estratégico da 

participação em si era a ampliação e conquista da democracia econômica e que, para 

tanto, era preciso manter a autonomia e defender os próprios interesses de classe. 

A participação por si só dos processos eleitorais não deveria, por tanto, ser o 

centro do paradoxo ético e organizativo que se apresentava. O que estava em jogo era 

justamente o melhor método de potencializar tal participação e os partidos socialistas 

surgidos na segunda metade do século XIX defendiam a participação agitativa nas 

eleições: as campanhas deveriam ser usadas como forma de propagandear o 

socialismo. 

Na verdade, a participação e possibilidade de vitórias nas eleições serviriam 

como mecanismos de conquista de direitos mais imediatos, uma necessidade, à medida 

que essas conquistas de direitos mais imediatas serviriam não somente como agitação 

mas também como forma de mobilização dos trabalhadores. Segundo Schumpeter 

[ANO] nenhum partido poderia sobreviver sem um programa que oferecesse a 

promessa de benefícios imediatos. 

A questão levantada é que a participação política por dentro da ordem implica 

em uma série de cuidados, levando em consideração o horizonte a ser alcançado. 

Tratando-se especificamente das organizações da classe trabalhadora, o processo 

participativo eleitoral torna-se uma linha tênue entre a possibilidade de conquistas e 

garantia de que direitos conquistados sejam respeitados e a flexibilização programática 

mediante a necessidade de negociação e diálogo com frações das classes dominantes. 

É nesse sentido que contextualizamos e historicizamos a ideia de conciliação de 

classes. 

Considerando que, dentro do sistema capitalista, todo poder político é submetido ao 

capital16, isto é, ao poder econômico, as dificuldades de conseguir manter a autonomia 

de classes são grandes, se tratando de disputas reais e efetivas. Dizer das dificuldades, 

contudo, não significa afirmar que seja impossível. Significa apenas compreender que 

                                                      
16 Adam Pzerworski. A social-democracia como fenômeno histórico. 
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o invólucro que envolve a esfera representativa da participação política eleitoral é 

permeado também pelas relações econômicas da sociedade. A história nos oferece 

inúmeros exemplos de tentativas de disputa por dentro da ordem que acabaram em 

pactos de conciliação. 

Materialmente, a ideia de conciliação de classe aparece a partir do momento 

que, para garantir determinados direitos ou interesses de grupos específicos dentro da 

luta de classes, existe uma aliança tática entre classes com uma finalidade específica. 

Na política, tal finalidade geralmente se associa com a manutenção no poder ou 

conquista do mesmo. 

Todo pacto conciliatório visa apaziguar conflitos e, para tanto, as partes 

envolvidas devem ceder. Contudo isso ocorre dentro de um cenário onde a correlação 

de forças entre ambas é sempre considerada. Via de regra, em um contexto normal da 

luta de classes, sem grandes acontecimentos, quem detém o poder econômico acaba 

com maiores vantagens. 

O Partido dos Trabalhadores, ao se colocar diante de um cenário cuja 

possibilidade de vitória eleitoral e conquista da presidência eram grandes e reais, 

procurou apresentar uma plataforma política cujo caráter conciliatório e apaziguador 

se fez explícito. 

Ao mesmo tempo em que não podemos simplesmente reduzir a análise do 

partido a uma espécie de socialdemocracia tupiniquim (Iasi, 2005), precisamos 

compreender em que termos a conciliação de classes acontece. O pacto social rumo a 

um projeto de governabilidade que procuraria desenvolver o capitalismo no Brasil 

colocando na plataforma, ao mesmo tempo, reformas estruturais que deveria procurar 

aumentar a participação democrática, em sentido amplo, da população brasileira e, ao 

mesmo tempo, programas específicos para o grande empresariado nacional com base 

na manutenção e aumento da taxa de lucro dos mesmos nos mostra que interesses 

historicamente antagônicos (agronegócio e agricultura familiar, por exemplo) são 

colocados de mãos dadas, numa tentativa de apaziguar conflitos, conciliar e interesses  

e desenvolver o capital. 

É preciso afirmar que só nos é possível falar de conciliação de classes na 

medida em que consideramos as origens das organizações dentro de uma realidade da 

luta de classes. Ao tempo em que as classes dominantes se impõem como ideologia 

dominante e como projeto concreto de sociedade cujo objetivo é, em última instância, 
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a manutenção do status quo e legitimação das suas respectivas instituições 

representativas, compreendemos que não existe outra forma viável de fazer isso se não 

for amortecendo conflitos de interesses entre as classes. É fato que, historicamente, 

não houve um amortecimento pacífico de tais conflitos propriamente dito, 

considerando o caráter em grande parte ostensivo do Estado e seus aparelhos de 

repressão. No entanto, tal qual formula Gramsci, há, ao longo do século XX, uma 

complexificação das relações de poder e organizações de interesses a qual podemos 

dimensionar por meio da noção de sociedade civil. Essa complexificação das relações 

de poder fazem com que o próprio caráter de disputa eleitoral se modifique. Seguindo  

o raciocínio, há, de um modo geral, uma disputa para a conquista da hegemonia nas 

sociedades pós guerra, por meio de disputa em diversas esferas que não se limitam 

meramente ao Estado- instituição. Caberiam as organizações oriundas da classe 

trabalhadora disputar esses espaços de modo a conquistá-los afim de transformar a 

sociedade capitalista. Dentre todas as formulações sobre a transformação da sociedade, 

é onipresente a discussão sobre a conquista de poder. As escolhas políticas diante de 

cenários conjunturais específicos determinam em que medida essa disputa pelo poder 

acontecerá. As escolhas políticas do Partido dos Trabalhadores apontaram para uma 

política conciliatória, se apresentando na forma de contrato pela Carta aos Brasileiros 

de 2002. Não seria exagero dizer que no documento fora apresentada uma plataforma 

política em comum, procurando abranger e representar diversos setores da sociedade 

brasileira e não somente os trabalhadores como por alguns anos apregoara o PT 

Para que tal plataforma política em comum pudesse ser colocada em prática, o 

PT não somente ampliou seu leque de alianças partidárias – o que já vinha fazendo ao 

longo dos anos – como também alterou qualitativamente sua relação com alguns 

setores da burguesia nacional, incluindo nessa lista, setores do agronegócio, histórico 

inimigo do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) que, por sua vez, 

é parte crucial na história política e organizativa do próprio PT. O que na prática tem 

um significado mais que simbólico, ao passo em que as contradições eminentes 

constituintes da luta de classes, colocadas em negociação mediante um pacto social 

implicam diretamente na defesa de um projeto social que acaba por abrir mão não 

somente da independência de classes, tão cara aos movimentos da classe trabalhadora, 

mas também dos próprios ideais e perspectivas de transformação total da sociedade. 

3.2 A Carta aos Brasileiros e o Contrato Social. 
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Ao caracterizarmos a Carta aos Brasileiros como a apresentação de um 

programa de governo para a burguesia nacional, passamos a compreender a função 

social cumprida pelo documento: a de estabelecer um contrato social com setores das 

classes dominantes no Brasil a fim de fortalecer um bloco de poder capaz de unificar 

diversos fragmentos de classes em um programa de desenvolvimento capitalista 

nacional, isto é, a tentativa de desenvolver uma política de impacto mínimo que 

pudesse recuperar economicamente os índices de desenvolvimento do país. 

Esse deslocamento da base eleitoral do Lula, como dito anteriormente, fora um 

dos principais fatores de elegibilidade do partido nas eleições presidenciais de 2002. A 

forte adaptabilidade apresentada pelo PT em relação ao cenário político nacional e 

flexibilidade no diálogo com campos políticos que por muito tempo foram 

considerados opositores fizera com que não só se tornasse possível a eleição de Lula, 

depois de quatro derrotas consecutivas como recebesse apoio de setores da sociedade 

brasileira nunca antes cogitados. Nesse sentido e a grosso modo, a Carta aos 

Brasileiros de 2002 representou, de forma documental, um contrato social de pacto 

entre as classes para o progresso e desenvolvimento do capitalismo no Brasil. Na 

prática, isso significou a manutenção das contradições da sociedade de classes no 

país e a manutenção de 

políticas que agradassem grande parte das elites nacionais e representassem a 

continuidade das políticas neoliberais da era FHC. 

Há também, nas entrelinhas do documento, uma demarcação com os setores 

das classes dominantes com os quais o PT pretendia dialogar. Nesse momento, procura 

se diferenciar da forma de fazer política do PSDB e toma partido nas disputas internas 

entre frações das classes dominantes. Deixa claro que pretende priorizar setores 

industriais através da reforma tributária que visaria exonerar a produção e também do 

agronegócio. Tal movimento, contudo, não se faz possível de forma radical na medida 

em que o PT mantém, por conta de sua trajetória, relações com movimentos de 

trabalhadores organizados, tanto no campo quanto no sindical. Assim, vemos 

documentado na Carta aos Brasileiros trechos como o que segue abaixo: 

(…) O caminho das reformas estruturais que de fato democratizem e 

modernizem o país, tornando-o mais justo, eficiente e, ao mesmo 

tempo, mais competitivo no mercado internacional. O caminho da 

reforma tributária, que desonere a produção. Da reforma agrária que 
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assegure a paz no campo. Da redução de nossas carências 

energéticas e de nosso déficit habitacional. Da reforma 

previdenciária, da reforma trabalhista e de programas prioritários 

contra a fome e a insegurança pública 
 

Não se tratava, portanto, de uma tarefa fácil, a de agradar a gregos e troianos. 

Conciliar e amortecer os impactos da luta de classes no Brasil constituíam dois dos 

principais desafios que estavam colocados para o partido. Internamente, no partido: 

O emprego recorrente de termos e expressões do vocabulário 

político do liberalismo nas formulações partidárias revela a crescente 

valorização das práticas da cidadania, da governabilidade, da 

democracia e da soberania nacional. (…) A atuação política do PT 

seguiu uma tendência de não aguardar as reformas estruturais de 

uma efetiva “conquista do Estado” (…) mas de fazer gotejar da 

institucionalidade estatal os benefícios aos segmentos sociais que 

pretendia representar. (Martinez, 2005, pg. 273) 

 

O convencimento cada vez maior de que era preciso focar em politicas de 

recuperação econômica e de ordem distributiva, sem grandes rupturas, fizera com que 

o partido pudesse ser caracterizado e compreendido no imaginário social brasileiro sob 

outro viés. Setores da classe média, prejudicados com as políticas econômicas de FHC 

passaram a ver no partido que, até pouco tempo, representava interesses de uma classe 

específica da sociedade, uma possibilidade de garantir seus interesses próprios e 

pudessem, dessa maneira, também se sentirem representados no cenário político 

nacional. 

Partindo desse pressuposto, compreende-se que, ao lançar a Carta aos 

Brasileiros, o Partido dos Trabalhadores priorizou setores da sociedade com os quais 

por muito tempo, não procurou manter relação de proximidade. Nesse sentido, a noção 

de pacto social, que faria parte do primeiro mandato de Lula [Brasil, um país de todos] 

evidencia-se na medida em que, confiando em sua base eleitoral de origem e tentando 

agregar outros setores da sociedade, o PT se propõe a administrar a crise econômica e 

desenvolver o capitalismo no Brasil. 

A transformação paulatina pela qual o partido passou não foi em vão nem tão 

pouco resultado do acaso. Podemos dizer, a grosso modo, que a estratégia acabou por 

condicionar o programa e não o contrário. Isso porque, a medida em que crescia como 

alternativa institucional e representativa, o Partido dos Trabalhadores fora se 

adaptando ao sistema político brasileiro e suas regras. No que pesem as disputas 

internas, materialmente, a via institucional condicionou e moldou progressivamente o 
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partido. A carta aos brasileiros, como tentativa de pacto, surge sintetizando esses 

processos de transformações internas e acaba por representar o movimento no qual o 

Partido dos Trabalhadores chega efetivamente ao poder. 

Algumas discussões se abrem, em um leque de possibilidades interpretativas, 

sobre a diferença entre partido e governo bem como a viabilidade da disputa eleitoral 

num regime democrático e multipartidário. Questões desta natureza costumam fazer 

parte constante dos debates geridos dentro das organizações de esquerda e se 

entrelaçam com análises da realidade sobre qual a melhor maneira de, dentro de uma 

sociedade de classes, disputar e transformar a sociedade capitalista em um modelo de 

outra natureza. Ao acompanharmos o processo de transformações a partir dos 

documentos internos do PT observamos que tais discussões estiveram presentes desde 

a fundação do partido até o período recente. Temporalmente, a Carta aos Brasileiros 

representa a escolha protagonizada pelo partido e o direcionamento estratégico pela 

via institucional. 

Nesse sentido, ainda dentro dos trechos que merecem destaques desse 

documento, encontramos a seguinte afirmativa: 

Há outro caminho possível. É o caminho do crescimento econômico 

com estabilidade e responsabilidade social. As mudanças que forem 

necessárias serão feitas democraticamente, dentro dos marcos 

institucionais. Vamos ordenar as contas públicas e mantê-las sob 

controle. Mas, acima de tudo, vamos fazer um Compromisso pela 

Produção, pelo emprego e por justiça social. (grifos meus) 

 

O Estado aparece então como mecanismo mediador dos conflitos sociais e 

econômicos da sociedade brasileira. Essa caracterização do Estado, amadurecida e 

desenhada ao longo dos anos de existência do partido, parece se distanciar do discurso 

originário apresentado pelo PT. A partir do momento em que é posto que as mudanças 

necessárias serão feitas dentro dos marcos institucionais, evidencia-se a estratégia 

adotada e os instrumentos utilizados para a efetivação da política apresentada, sendo 

central nessa formulação o Estado democrático de direito. 

Dentro da perspectiva e convencimento de que o Estado democrático de direito 

cumpre o papel de mediador na sociedade capitalista e procurando desenvolver uma 

estratégia de disputa por dentro dos marcos institucionais, firmar um contrato social 

aparece como tarefa de primeira ordem. Já não caberia, nessa forma de fazer política, o 

recorde de classe que outrora fora tão cara ao partido. Em 2001, no 12º Nacional, 

podemos encontrar na redação das resoluções gerais do encontro, a seguinte afirmativa: 
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Um novo contrato social, em defesa das mudanças estruturais para o 

país, exige o apoio de amplas forças sociais que deem suporte ao 

Estado-nação. As mudanças estruturais estão todas dirigidas a 

promover uma ampla inclusão social – portanto distribuir renda, 

riqueza, poder e cultura. Os grandes rentistas e  especuladores serão 

atingidos diretamente pelas políticas distributivistas e, nestas 

condições, não se beneficiarão do novo contrato social. Já os 

empresários produtivos de qualquer porte estarão contemplados com 

a ampliação do mercado de consumo de massas e com a 

desarticulação da lógica financeira e especulativa que caracteriza o 

atual modelo econômico17. 

 

Nesse trecho do caderno de resoluções do 12º Encontro já se torna claro a ideia 

de que a ampliação da base eleitoral do partido deveria se dá através da inclusão das 

demandas dos empresários produtivos das mais diversas naturezas. Ao mesmo tempo, 

há uma demarcação sobre quem será atingido com a política econômica e social 

pretendida pelo partido: os grandes rentistas e especuladores. 

O que parece claro aqui, é que ao ampliar a base eleitoral, o PT passou a se 

aliar diretamente com setores específicos da burguesia, tomando partido, inclusive, nas 

disputas internas das classes dominantes. Isso se fazia necessário na medida em que 

tais setores da burguesia já tinham, dentro do cenário político nacional, seus próprios 

meios de representação, seus próprios partidos e suas bandeiras específicas. 

A adequação paulatina do PT às regras do jogo pré estabelecidas da política 

institucional no país desemboca na carta aos brasileiros em um cenário cuja principal 

disputa eleitoral se dava  dentro dos setores da classe dominante. O que é importante 

compreender esse processo é que,  apesar de passar longe de ser maioria da população, 

tais setores estavam presentes na política nacional a tempos e através dela alimentavam 

um sistema que envolvia não apenas compra de votos mas também uma teia de 

interesses e representatividade que chegava aos mais diversos cantos do país. Aliar-se 

com tais setores das classes dominantes, significou, na prática, que a candidatura do 

Lula aparecia como a candidatura apoiada de políticos, outrora, considerados rivais e, 

dessa maneira, se fez possível, no imaginário social, a conexão entre candidatos que até 

pouco tempo eram antagonizados. 

As contradições do sistema político brasileiro não somente contribuíram para a 

vitória de Lula como também foram estrategicamente trabalhadas de modo a favorecer 

                                                      
17 Resoluções do 12º Encontro Nacional (2001). Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores, São 

Paulo, 2001, p.38 in IASI, Mauro. 2012, p. 510 
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a campanha do candidato. Não somente como jogada de marketing, como acreditaram 

alguns jornalistas e pesquisadores na época, mas também como afirmação de um pacto 

pela unidade nacional, a Carta aos Brasileiros é, então, a síntese dos processos de 

transformações pelos quais o partido passou e, ao mesmo tempo, um contrato social 

procurando consolidar a aliança com setores das classes dominantes no Brasil. O 

“partido sem patrão” da década de 1980 acabara por se colocar no cenário político 

nacional como o partido de todos. 

Alguns acontecimentos se destacam nesse processo de transformação e 

consequente eleição de Lula em 2002, além dos já citados na pesquisa. É sempre bom 

relembrar que a história que nos chega sempre aparece como síntese de múltiplas 

determinações e analisar e compreender cada processo que contribuiu na síntese é 

sempre um grande desafio. Destacarei portanto, apenas dois aspectos dentre os mais 

relevantes nesse processo de transformação do PT a fim de agregar mais alguns 

elementos para a análise e compreensão desse fato histórico. 

Em primeiro lugar, não existe possibilidade de analisarmos as transformações 

do Partido dos Trabalhadores sem levarmos em conta que, em 2002, ele já se 

encontrava bem localizado no universo representativo da política nacional. Isso fazia 

com que as eleições presidenciais de 2002 fossem, para o PT, qualitativamente 

diferente das demais. O partido já havia acumulado experiências administrativas tanto 

em capitais do Estado brasileiro quanto em governos estaduais. A experiência 

pragmática do partido contribuiu fortemente na leitura conjuntural feita para as 

eleições presidenciais de 2002. Além das experiências administrativas, vale lembrar, o 

PT também contava com um número considerável de deputados estaduais, federais e 

representantes também no senado nacional. 

De forma bem pragmática e tendo como meta ocupar a cadeira da presidência 

da República, o PT já conhecia bem as regras do jogo político e optou por adequar-se, 

o que já vinha fazendo à medida que saia do lugar de oposição para tornar-se situação 

em vários locais do país. O que, em um primeiro momento, pode parecer um desvio 

ideológico, considerando as origens e o discurso inicial do partido, em minha análise 

se trata mais de uma forte tendência a encarar a atuação política pragmaticamente, de 

modo a diferenciar-se dos demais partidos políticos muito mais pelo local de origem 

do que pelas políticas apresentadas. Essa identificação com o local de origem aparece, 

em um primeiro momento, como um forte recorte de classe (“Partido sem patrão!”) e 
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vai, paulatinamente, se transformando em uma gama de políticas sociais que vão desde 

políticas distributivas, de ampliação de mercado e consumo de massas até um leque de 

programas sociais que vão desde a questão econômica propriamente dita até as 

políticas afirmativas de gênero, raça, etc. 

Essa visão prática do fazer político não anula por completo o que pode ser 

considerado  como desvio ideológico. A verdade é que o PT nascido das grandes 

manifestações de massas aliou- se com o pensamento da esquerda mundial da época e, 

consequentemente, com o ideário de socialismo. A medida em que as crises do 

capitalismo global colocaram em xeque o regime do socialismo real e que a social-

democracia se distanciava cada vez mais da possibilidade de se colocar como 

alternativa socialista, O PT também sofrera suas próprias transformações enquanto 

partido. É possível então compreender que, nos termos de Florestan Fernandes, o PT 

deixou de ser  o Partido contra a ordem para tornar-se o próprio partido da ordem. 

Temporalmente, é possível localizar nos anos noventa essa priorização dada a 

via institucional pelo partido. Nas palavras de Martinez (2007): 

A inserção do PT na ordem política regida pela Constituição de 1988 

tem sido a característica dominante de atuação do partido, desde a 

década de 1990. A persistência programática sobre a necessidade de 

democratização do aparelho do Estado no Brasil decifra a senha do 

tipo de participação que o PT pretendeu desenvolver ao longo destes 

anos. A participação na ordem política estabelecida tem-se dado, 

precisamente, em nome de reformas e da busca de uma nova ordem 

nacional e também internacional. (p. 272-273) 

 
Temos, portanto, na década de noventa, o desenvolvimento de uma política 

interna no partido que passou a priorizar a via institucional como principal meio de 

atuação. Contudo, tal afirmativa, não significa que houve uma quebra propriamente 

dita, um antes e um depois não declarado no partido. Para compreender esse processo, 

é preciso visualizar temporalmente o contexto político nacional, de abertura 

democrática até as primeiras eleições diretas para  presidência da República. Temos no 

ano de 1989 a primeira eleição direta para presidência da República e já em 1992 o 

primeiro impeachment. A rapidez com que se deu o processo e a nova democracia 

brasileira, que dava seus primeiros passos após longos anos de ditadura influenciaram 

fortemente no desenho estratégico do partido. Nesse sentido, é possível dizer que, 

fundamentalmente, desde seu início, o Partido dos Trabalhadores já fundamenta sua 

ação política pela via institucional, em um primeiro momento como mediação e, em 
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um segundo momento, como fim em si, isto é, como principal meio de atuação. 

As disputas internas ocorridas no partido foram influenciadas fortemente pelo 

contexto global dos movimentos sociais e partidos de esquerda e esse é o segundo 

ponto. Para que não caiamos em uma análise mecânica e enviesada sobre os caminhos 

escolhidos pelo partido, devemos levar em consideração que a marca fundamental do 

tempo histórico originário do PT é a descrença nas alternativas ao sistema capitalista. 

O PT, desde o início, funcionou como um imenso guarda- chuva de diversas 

organizações de esquerda que disputavam sua linha política, algumas mais próximas 

aos movimentos revolucionários do século XX, outras mais próximas aos movimentos 

democráticos progressistas. Isso significa dizer que não é possível falar de 

homogeneidade ao tratarmos do PT mas sim de disputa – ideológica e política. É 

possível, contudo, afirmar, que as seguidas derrotas protagonizadas pelo partido 

influenciaram fortemente na correlação interna das forças políticas que disputavam o 

PT. 

Se encontramos na Carta aos Brasileiros um chamado para que o Capital e o 

Trabalho possam conviver harmoniosamente é justamente porque as forças políticas 

que defendiam uma atuação mais branda e menos radical venceram internamente. Essa 

vitória representa, fundamentalmente, a vitória de uma estratégia política vinculada ao 

desenvolvimento do capitalismo no Brasil e distante, por tanto, do viés anticapitalista 

anteriormente encontrado nosdocumentos oficiais do partido. 

Seria cômodo chegar a conclusão de que a Carta aos Brasileiros aparece como 

a prova concreta da traição de classe que o PT teria cometido. Mas, é interessante 

notar, que não há um total abandono às demandas dos trabalhadores no país. O que 

existe é muito mais uma tentativa de amortecimento das contradições de classes a 

partir de políticas de mínimo impacto do que um abandono político, por assim dizer. 

Antes de uma traição, há a apresentação de um contrato social, uma espécie de 

mediação e consequentemente, uma política de conciliação de classes. 

Dessa maneira, a crítica às políticas neoliberais de FHC não são feitas de forma 

radical e sim, paliativas. Mais do que demarcar com o governo FHC, o PT pretendeu 

apresentar uma alternativa institucional que se adequasse aos moldes da moderna 

política brasileira e, consequentemente, a forma burguesa de fazer política. 

Destaco também que, se por um longo período, o partido apresentou em seus 

documentos oficiais a perspectiva de radicalizar a democracia – fazendo, inclusive, da 
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democracia e do  horizonte socialista como equivalentes – na carta aos brasileiros essa 

democratização aparece por meio de medidas econômicas de abertura de mercado 

interno e ampliação de consumo. Isso é fundamental na compreensão de que não há 

uma ruptura nem negação das políticas neoliberais, mas, sobretudo, uma tentativa 

pacífica de administrá-las de forma a conseguir uma mediação entre os interesses 

empresariais e as necessidades dos setores mais empobrecidos da população brasileira. 

O amortecimento dos impactos da luta de classes torna-se evidente em vários 

trechos da Carta aos Brasileiros. Precisamente, sobre a crítica ao modelo econômico 

de FHC, o documento diz que: 

O mais importante, no entanto, é que essa percepção aguda do 

fracasso do atual modelo não está conduzindo ao desânimo, ao 

negativismo, nem ao protesto destrutivo. Ao contrário: apesar de 

todo o sofrimento injusto e desnecessário que é obrigada a suportar, 

a população está esperançosa, acredita nas possibilidades do país, 

mostra-se disposta a apoiar e a sustentar um projeto nacional 

alternativo, que faça o Brasil voltar a crescer, a gerar empregos, a 

reduzir a criminalidade, a resgatar nossa presença soberana e 

respeitada no mundo.18 

 

Ou seja, as mudanças necessárias para a transformação da sociedade brasileira 

não deveriam ocorrer oriundas de “protesto destrutivo” mas antes e sobretudo da via 

institucional e legal. A defesa dessa linha política se conecta a compreensão de que os 

esforços fundamentais do PT fora, até ali, o de ter como marco principal de atuação a 

conquista da presidência da República. Todo o diálogo com os movimentos sociais 

deveria acumular forças para a conquista do Executivo na perspectiva de legalização e 

institucionalização dos embates de classes no país. 

A Carta ainda destaca que: 

A crescente adesão à nossa candidatura assume cada vez mais o 

caráter de um movimento em defesa do Brasil, de nossos direitos e 

anseios fundamentais enquanto nação independente. Lideranças 

populares, intelectuais, artistas ereligiosos dos mais variados 

matizes ideológicos declaram espontaneamente seu apoio a um 

projeto de mudança do Brasil. Prefeitos e parlamentares de partidos 

não coligados com o PT anunciam seu apoio. Parcelas significativas 

do empresariado vêm somar-se ao nosso projeto. Trata-se de uma 

vasta coalizão, em muitos aspectos suprapartidária, que busca abrir 

novos horizontes para o país.19 

 

A defesa de um projeto que fortaleça a soberania nacional, contando com apoio 

                                                      
18 Carta ao Povo Brasileiro, 2002. 
19 Idem. 
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de diversos setores “dos mais variados matizes ideológicos” demonstra que 

objetivamente o PT se propunha a uma ampla coalizão que fosse capaz de administrar 

e amortecer possíveis conflitos. Subentende-se o Estado como espaço de mediação de 

conflitos e o governo como o próprio mediador. Lula, que outrora fora apresentado a 

população brasileira como o metalúrgico militante do ABC paulista aparecia agora 

como um homem responsável e comprometido com a recuperação econômica do país: 

Em 2002, o programa para a candidatura de Lula à presidência da 

República sinalizou explicitamente uma reorientação crítica e 

assertiva na inserção do país na ordem política e econômica 

internacional, reivindicando antes uma “perspectiva universalista em 

seus objetivos” do que “um projeto nacional”. A liderança inabalável 

de Lula nas pesquisas de intenção de voto, a unidade partidária, a 

composição de alianças, a conciliação política, o desgaste do 

governo federal, do PSDB e do PFL asseguraram a consagração 

eleitoral. (Martinez, 2007, p. 272) 

 

Essa mudança ocorrida na própria imagem do Lula somente acompanhou as 

transformações pelas quais o próprio partido passou. Não somente a nação era 

chamada a apostar eleitoralmente no candidato do PT como também uma nova forma 

de fazer política era apresentada pelo partido. Não mais os conflitos e o embate 

constante no cenário político mas, sobretudo, a conciliação. 

A partir da Carta aos Brasileiros podemos refazer todo o caminho que o Partido 

dos Trabalhadores trilhou no cenário político nacional e compreender o papel cumprido 

não apenas  pelas suas principais figuras públicas mas também pelo partido enquanto 

instrumento representativo. Em todo o documento, o enfoque dado às necessidades de 

mercado evidenciam tanto as prioridades governamentais pretendidas pelo PT quanto a 

mudança na forma do fazer político. As reformas estruturais, sempre presentes nos 

conteúdos programáticos do partido aparecem aqui como necessárias ao 

desenvolvimento econômico do país e recuperação da crise e não como uma real 

transformação da sociedade brasileira. É possível enxergá-las como demandas 

mediadoras no tocante a conciliação entre capital e trabalho proposta pelo partido 

através da Carta (2002): 

O caminho das reformas estruturais que de fato democratizem e 

modernizem o país, tornando-o mais justo, eficiente e, ao mesmo 

tempo, mais competitivo no mercado internacional. O caminho da 

reforma tributária, que desonere a produção. Da reforma agrária que 

assegure a paz no campo. Da redução de nossas carências 

energéticas e de nosso déficit habitacional. Da reforma 

previdenciária, da reforma trabalhista e de programas prioritários 

contra a fome e a insegurança pública. 
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Todas as transformações pelas quais o país precisava passar, na análise 

apresentada, portanto, se direcionam para a eficiência e competitividade no mercado 

não havendo nenhuma relação com aquilo que fora apontado durante anos pelo PT 

como horizonte socialista. A conquista do Estado, por meio da presidência da 

República não apenas deveria se dar nos marcos democráticos e institucionais como 

deveria representar, em certa medida, o fim em si. Dito em outras palavras, a conquista 

do Estado não seria mais compreendida como caminho para se chegar em um novo 

tipo de sociedade, mas antes, como objetivo final do partido a fim de administrar 

politicamente o país, fazendo reformas que estariam em atraso e desenvolvendo 

economicamente, procurando recuperar a aclamada soberania nacional. Sem recorte de 

classes ou radicalidades, o Partido dos Trabalhadores se apresentava como a 

personagem responsável e madura que seria capaz de tirar o país da crise econômica 

em que se encontrava e transformar progressivamente a nação brasileira. 

Uma última caracterização do papel cumprido pelo Partido dos Trabalhadores 

no período que merece destaque é a relação com os movimentos sociais. Ao longo dos 

anos, o PT manteve forte ligação com movimento sindical, através da Central Única 

dos Trabalhadores e também com o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. 

Isso teria custado caro, na medida em que a grande mídia, aliada aos interesses de 

setores da classe dominante sempre trabalhou propagandisticamente no intuito de 

criminalizar os movimentos sociais e transformá-los em personagens perigosos no 

imaginário social. Na Carta aos Brasileiros, não há uma negação dessa relação mas ela 

aparece apenas nas entrelinhas ao mesmo tempo em que se afirma a necessidade de 

um pacto entre setores que sempre estiveram em polos opostos no tocante a conflitos 

internos, como o agronegócio e a luta pela reforma no campo, por exemplo. Afirma-se 

na Carta (2002) que: 

(...) ganha toda a sua dimensão de uma política dirigida a valorizar 

o agronegócio e a agricultura familiar. A reforma tributária, a 

política alfandegária, os investimentos em infra-estrutura e as fontes 

de financiamento públicas devem ser canalizadas com absoluta 

prioridade para gerar divisas. (grifos meus) 

 

O embate com os grandes senhores do agronegócio representa basicamente 

uma das principais bandeiras históricas do MST, apoiado pelo Partido dos 

Trabalhadores. A pretensão de unir em um mesmo programa agronegócio e a 

agricultura familiar já nos dá apontamentos sobre como deveria ser pensada uma das 
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grandes reformas estruturais encapadas pelo PT. A reforma agrária, por tanto, deveria 

ser dada a fim de apaziguar conflitos sem alterar a estrutura da divisão social do 

trabalho agrícola, valorizando, ao mesmo tempo o agronegócio e a agricultura familiar. 

Não mais a militância e a resistência deveriam pensar a reforma agrária mas sim o 

Estado e sua administração governamental, dentro dos marcos institucionais como dito 

anteriormente. De forma responsável e democrática, o que, em outras palavras, 

significa dizer que a luta de classes e seus conflitos deveriam acontecer dentro da 

ordem e pela ordem. 

Assim, não mais o governo dos trabalhadores como um PT do passado havia 

apregoado aos quatro cantos do país e sim um governo de todos. Ainda na Carta 

(2002), Lula afirma e reafirma seu compromisso: 

Quero agora reafirmar esse compromisso histórico com o combate à 

inflação, mas acompanhado do crescimento, da geração de empregos e 

da distribuição de renda, construindo um Brasil mais solidário e 

fraterno, um Brasil de todos (grifos meus) 

 

O que aparece como uma grande mudança é, na verdade, uma síntese. 

Refletindo tão somente as transformações pelas quais o PT passou ao longo dos anos, 

a Carta aos Brasileiros se configura como um documento histórico de extrema 

importância na análise sobre o que viria a ser o Partido dos Trabalhadores no poder. 

Não somente evidencia o direcionamento do partido para uma política de conciliação 

de classes como também demarca a não ruptura com as políticas neoliberais de FHC, 

apesar das críticas. É, nesse sentido, um marco, o início de um novo momento na 

trajetória do partido e uma demonstração de que, ao priorizar a via institucional como 

meio de atuação, o Partido dos Trabalhadores absorveu as regras do jogo institucional 

e abriu mão de uma atuação mais radicalizada transformando o ideário de 

trabalhadores no poder em governo de todos. 

Não nos cabe, no presente trabalho, apontamentos sobre o correto ou o errado 

em relação as escolhas e aos caminhos percorridos pelo PT enquanto personagem 

político mas antes, e sobretudo, compreender os significados concretos das escolhas 

feitas. Se a história seria diferente caso os caminhos percorridos fossem outros 

também não nos cabe dizer. Fato é que, por meio das transformações ocorridas ao 

longo dos anos e sintetizadas na Carta aos Brasileiros, o Partido dos Trabalhadores 

trilhou seu caminho no Executivo a partir da proposição de um governo cuja principal 

característica seria o de amortecimento dos conflitos entre classes, isto é um governo 
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de conciliação de classes. 

 

3.3 O PT, praticismo e luta de classes. 

 
 

Ao levarmos em consideração que a Carta aos Brasileiros de 2002 e o pacto 

social que ela representa foram frutos das escolhas políticas do Partido dos 

Trabalhadores, devemos apreender, na realidade da atuação desse partido, de que 

forma essas escolhas desembocaram em ações práticas caracterizadas pela ideia de 

conciliação de classes. Alguns elementos aqui devem ser considerados, como o 

próprio transformismo pelo qual o partido passou ao longo dos anos. Mas, antes de 

tudo, considerando as políticas adotadas pelo partido, precisamos compreender até que 

ponto foram ações conscientemente pensadas e até que ponto foram consequentes das 

transformações guiadas pela conjuntura política do país. Dessa forma, o que nos 

aparece como elemento central é de que forma relacionaram-se teoria e estratégia 

política dentro do PT, o que significa colocar em questão se, em última instância, fora 

o programa que foi guiando paulatinamente a estratégia ou a estratégia política que 

submetera o programa. 

Como primeiro elemento de análise, podemos dizer que a relação entre 

programa e estratégia quase nunca se dá de forma linear e bem determinada. A prática 

política, aparecendo como campo de disputa se coloca como guia fundamental, 

expressamente definitiva para que tanto o programa quanto a estratégia de qualquer 

organização sejam pensados. Com o PT não seria diferente. Orientando-se para a 

inserção na ordem política regida pela Constituição de 1988 desde a década de 1990 

(Martinez, 2005), o PT procurou crescer nos setores da administração pública, tanto a 

níveis municipais quanto a níveis estaduais, consolidando-se como uma das maiores 

forças políticas do país. Dessa forma, encontrara no caminho diversas idiossincrasias 

locais e acabou-se por moldar o programa nacional de atuação política à essa busca 

pela inserção no campo da institucionalidade. 

Na prática, isto pode ser observado ao analisarmos as alianças eleitorais feitas 

pelo partido ao longo dos anos bem como a adequação política a algumas realidades 

locais que proporcionaram, grosso modo, uma adaptação programática que distanciou 

o partido das noções originárias, pautadas na autonomia política e crítica às velhas 

formas de fazer política. Na medida em que se propunha disputar a hegemonia política 
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no cenário eleitoral brasileiro, o Partido dos Trabalhadores passou a trabalhar suas 

resoluções políticas em detrimento do campo institucional. Não abandonou, entretanto, 

o diálogo constante com movimentos sociais de grande inserção no país, antes e 

sobretudo, acabou por direcionar a ação partidária para a instrumentalização das 

políticas públicas, procurando uma aproximação mais efetiva das organizações e 

movimentos sociais que atuavam na sociedade civil brasileira com o Estado, 

fortalecendo, em partes, os instrumentos de participação social presentes na realidade 

política do Brasil. 

Essa relação com os movimentos sociais deve ser colocada dentro de um 

contexto sobre as formulações amadurecidas no partido e desenvolvidas sobre o papel 

do Estado nas mediações não somente de conflitos econômicos, mas também 

identitários. Sobretudo, deve ser compreendido que, ao adequar-se e adaptar-se 

programaticamente a via institucional, o Partido dos Trabalhadores propunha focalizar 

toda a luta política que fora construindo ao longo dos anos na esfera  institucional 

como mecanismo de colocar em prática o que compreendia por democratização. Não 

somente pelas suas bases sociais mas também por meio das formulações teóricas 

existentes no partido, a questão do acesso e da participação apareciam como 

fundamentais nos termos da prática política e defesa do que se entendia como projeto 

de democracia soberana. 

Ao demarcar diretamente com partidos da ala direita da política nacional, 

principalmente com o PSDB, o PT procurava desenvolver uma plataforma política que 

figurasse como a alternativa necessária ou, em outras palavras, como uma nova forma 

de fazer política, que rompesse com os paradoxos do coronelismo e com as 

características patrimonialistas do fazer político nacional. 

Compreendia-se, por tanto, que, ao dialogar com movimentos sociais de grande 

inserção política e representativa e anexar programaticamente as demandas de tais 

movimentos sociais em sua plataforma política, o PT poderia desenvolver uma forma 

nova – e mais democrática – de fazer política. Mais do que isso, o PT se colocava 

como instrumento preciso, capaz de representar o Brasil do novo século, o Brasil 

desenvolvido e, considerando todo o apoio recebido, o Brasil da participação política. 

No entanto, as regras do jogo, no cenário político do país, não seriam 

favoráveis ao partido de forma irrestrita. Para avançar no caminho percorrido até a 

chegada a presidência da República, o PT optou por uma estratégia de flexibilização 
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em diversos pontos que lhe haviam custado muito ao longo dos anos. Era preciso, mais 

do que nunca, trabalhar para a necessária ampliação eleitoral e convencimento tanto 

das classes médias quanto de setores da burguesia nacional sobre a importância do 

projeto político que defendia. Na prática isso significaria negociar cada ponto da 

plataforma e tentar abarcar, de forma representativa, interesses desses amplos setores. 

Aqui, ainda procurando evitar qualquer leitura minimalista da realidade 

apresentada no período, se destaca o papel cumprido pela figura construída em torno 

de Luiz Inácio Lula da Silva e merece destaque as transformações pelas quais passou, 

saindo originalmente da figura de um clássico militante de esquerda, sindicalista, 

bravo e sisudo para um homem responsável, de diálogo e disposto a tudo para garantir 

a soberania nacional.  

O fazer político, dentro de um sistema representativo, requer reflexões acerca 

do imaginário social. O convencimento também ocorre pela confiança e pelo carisma 

que o candidato em questão for capaz de passar. É preciso que se crie um vínculo, uma 

conexão entre base eleitoral e candidato para que a eleição se faça possível. Nesse 

sentido, são trabalhadas as características do candidato de forma a ressaltar os pontos 

que, estrategicamente, poderão criar esse vinculo entre candidato e eleitores. 

No caso do Lula, essa imagem foi sendo trabalhada ao longo dos anos. As 

transformações são, de fato, inegáveis. Em meados dos anos 1980, Lula aparecia como 

o sindicalista do ABC paulista, responsável por grandes mobilizações da categoria, um 

líder de greve. Ao longo da década de 1990 e após uma série de derrotas eleitorais, a 

imagem do Lula foi sendo modificada e a conexão direta com a militância sindical foi 

sendo cada vez mais secundarizada. Cada vez menos se falava em Lula sindicalista e 

cada vez mais se ressaltava a imagem de um homem responsável e sensível as 

demandas da população brasileira. 

O homem de bem, carismático, responsável, pai de família e ligado ao povo 

brasileiro foi evidenciado como nunca nas eleições de 2002. Conjuntamente, a ideia de 

mediador também era focada e colocada como uma de suas grandes qualidades. 

Aparecia também como a principal figura pública do partido e um homem de 

estratégia, com uma retórica marcante e bem delimitada. Tudo isso foi de fundamental 

importância na construção da campanha que marcou a chegada efetiva do PT a 

presidência da República. A liderança carismática que se erguera, rompia, de uma vez 

por todas, com a liderança militante que figurava no passado de Lula. Era o Lula 
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político que se sobressaltava em relação ao Lula sindicalista. Era a conciliação em 

detrimento das diferenças de classe. 

No que ainda nos resta, ao considerarmos, a importância emblemática da 

transformação sofrida pela imagem do Lula na campanha de 2002, podemos dizer que 

ao nível de marketing, toda a campanha fora muito bem colocada, pois colocava no 

páreo eleitoral, de um lado, o presidente da República responsável por uma crise 

econômica generalizada e do outro, o homem capaz de superar a crise justamente pelo 

chamado à construção coletiva. Centralmente, se antagonizavam dois projetos 

políticos diferenciados cujos personagens principais eram PT e PSDB, Lula e 

Fernando Henrique Cardoso. O publicitário responsável pela campanha de Lula em 

2002, Duda Mendonça explorou fortemente esse antagonismo reiterando o ideário de 

um Lula paz e amor, sereno e confiável, capaz de solucionar os problemas nacionais e 

de um partido político grande, democrático e que estaria disposto a governar para toda 

a nação brasileira, independente de sexo, raça, região ou classe. 

A autoridade carismática representada por Lula é peça chave em um processo 

social denominado “Lulismo” por André Singer (2010) e desembocará em um 

processo de dilatação davbase eleitoral do PT, capaz de mantê-lo no poder por alguns 

anos. 

Entendido como fenômeno, o Lulismo aparece como caracterização de um 

processo sócio histórico cuja figura representativa do Lula aparece como marco 

central, na medida em que não somente se faz responsável pelos votos conquistados, 

mas também pela identificação eleitoral com o próprio partido. Segundo o autor, tal 

fenômeno é fruto direto e consequente de uma visão específica, alimentada na 

formação social brasileira, onde o Estado aparece como campo de disputa central não 

somente para manutenção do poder, mas também de conquistas de espaço e direitos 

sociais.  

Essa visão, patrimonialista por excelência, faz com que, no imaginário social se 

construa uma noção na qual a partir do Estado – e, consequentemente, da política feita 

dentro dos mecanismos da ordem –  é que as coisas efetivamente acontecem. Isso 

explicaria, por exemplo, o fato da burguesia nacional, muito embora com o poder 

econômico nas mãos, fizesse questão de se manter presente no cenário político 

nacional, através das oligarquias bem alimentadas pela compra de votos e afins e da 
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presença de grandes famílias empresariais no legislativo brasileiro. Tudo isso serviria 

para caracterizar certa despolitização por parte da população brasileira e também um 

desinteresse geral sobre temas relacionados à política. 

Dessa forma, um dos efeitos mais marcantes do fenômeno do Lulismo seria 

justamente um aparente interesse maior pela política através de um voto ideológico. A 

associação existente entre Lula e PT é algo que não existiu anteriormente com nenhum 

político ou partido. Seria como dizer que, para a população brasileira, Lula não existe 

sem o PT e o PT não existe sem o Lula. 

Tal perspectiva centrada no Estado como alavanca das transformações da 

sociedade está inserida em um viés de modernização conservadora (SINGER, 2012). 

Isso significa que no  processo de modernização nacional, as grandes transformações, 

centradas no peso do Estado, foram feitas sem rupturas efetivas com setores mais 

atrasados, como os grandes latifundiários, por exemplo. Na mesma medida, se o 

Estado passa a ser central, na prática, torna-se mais importante à disputa representativa 

da institucionalidade do que a própria organização de setores da classe trabalhadora. O 

principal passa a ser a disputa por dentro da ordem política e não a organização para 

um processo de ruptura. Essa caracterização de modernização conservadora é marcada 

pela noção de pacto social, de um lado e pelo denominado populismo, por outro. 

Ao estabelecer-se como uma força política sem precedentes na história e 

impulsionar a figura de Lula, a frente de um projeto político conciliatório, o PT 

apresentava-se, ao mesmo tempo, como um partido político da ordem, disposto a dar 

continuidade aos processos de não ruptura, da modernização conservadora no Brasil. 

A construção prática dessa perspectiva não deixa dúvidas. Ampliando-se 

eleitoralmente – e nacionalmente – desde as primeiras eleições diretas, o PT vinha, até 

2002, de uma crescente em termos de cargos representativos. O impacto mais 

importante dessa crescente, sentido internamente 

nas discussões do partido, fora a necessidade de ampliar coligações para garantir a 

elegibilidade de alguns candidatos em cenários locais. Em certa medida, isso 

significou também uma flexibilização programática no partido em detrimento da 

disputa eleitoral por meio de coligações com partido de centro-esquerda, centro e, em 

alguns casos, centro-direita. O que, em um primeiro momento, aparece apenas como 

flexibilização tática, pontual, acaba influenciando a política geral do partido, 

alterando, paulatinamente, as plataformas de governo apresentadas ao longo das 
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campanhas e influenciando gestões de prefeituras em todo o território nacional. 

O caráter pragmático do “jeito petista de governar” é revelado na medida em 

que para a elegibilidade de candidatos, flexibilizar o programa aparece como 

alternativa. Essa relação meio- fim não somente impulsiona um jeito específico de 

fazer política, mas também delimita e caracteriza os processos de transformações 

protagonizados pelo PT. 

Esse caráter pragmático do fazer político petista iria justificar, por exemplo, 

não somente as coligações nas quais o partido esteve participando. Justificaria também 

as alianças com setores da burguesia nacional mediante uma unidade estratégica em 

nível de governo para que pudesse garantir a governabilidade e a própria eleição. Entre 

esses setores, encontram-se partes significativas do agronegócio brasileiro. O que 

poderia parecer um contracenso é compreendido, dentro de uma perspectiva 

conciliatória, como estratégia política para obtenção de resultados positivos de 

desenvolvimento nacional dentro da ordem. 

O movimento é duplo: de um lado, unidade estratégica com setores das classes 

dominantes nacionais e de outro, diálogo com os movimentos sociais por dentro da via 

institucional. Sela-se, dessa forma, um grande pacto nacional, apaziguador em 

essência e que em nada rompe com o viés conservador da história da modernização 

brasileira. 

Pensar a ação política por dentro da ordem vigente é também trazer à tona as 

discussões sobre os países de capitalismo dependente e suas peculiaridades políticas. 

No caso do Brasil, em específico, duas características devem ser consideradas. Em 

primeiro lugar, o já mencionado caráter conservador do processo de modernização do 

país e, em segundo lugar, o histórico do desenvolvimento da democracia política 

nacional. 

Ressaltar o caráter conservador da modernização brasileira significa, entre 

outras coisas, ressaltar o fato de que ao longo do processo de desenvolvimento e 

industrialização no país não houve processos de ruptura tendo o Estado brasileiro 

papel historicamente fundamental o que diz respeito a uma espécie de revolução feita 

por cima. Setores de classes dominantes do campo, por exemplo, não chegaram a ser 

derrubados ou qualquer coisa, antes e, sobretudo, houve pactos sociais entre setores 

das classes dominantes para a manutenção do poder. Processos similares ocorreram 

em outros países tais como Japão e Alemanha, onde: 
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 [...] algumas secções de uma classe comercial e industrial 

relativamente fraca apoiaram-se em elementos dissidentes das 

classes antigas e dominantes, principalmente recrutados do 

campo, para levarem a cabo as alterações políticas e 

econômicas necessárias para a sociedade industrial moderna 

[...]. (Moore Junior, 1975, p. 14). 

 
Essa política de conciliação de classes, capaz de manter no poder elites 

historicamente constituídas da sociedade brasileira respinga na própria construção da 

democracia política brasileira. Impondo-se no cenário político nacional, as classes 

dominantes se fizeram presentes, atuantes e estiveram à frente de diversos processos. A 

política de centralizar as transformações sociais pelas quais o Brasil precisara passar, 

por cima, isto é, pelo Estado, fizera com que tais frações de classe não somente 

apresentassem seus próprios candidatos como também organizassem seus próprios 

partidos. A participação política no país tem sido desde tempos remotos, um desafio 

para a classe trabalhadora. 

É nesse sentido que a candidatura de Lula, em 2002, surge com um aparente 

diferencial: democratizar a participação. Acontece que não haveria de ter qualquer 

perspectiva de ruptura com a participação política das classes dominantes, na medida 

em que a própria candidatura fora pensada em uma ampla coligação, tendo José 

Alencar, filiado ao Partido Liberal (PL) como candidato a vice presidente. Resta-nos 

lembrar também que Lula recebera apoio de nomes como o de José Sarney, logo após 

a candidatura de sua filha, Roseana Sarney ser caçada 

Interessante notar o caráter pragmático das coligações políticas e do fazer 

político do partido. Em linhas gerais, como aponta Singer (2010), na literatura 

recorrente sobre o tema, as transformações pelas quais passara o PT desde sua 

fundação podem ser organizadas em quatro linhas centrais de análise. Em primeiro 

lugar, uma ampla análise do discurso evidenciando que, ao longo dos anos, fora 

notória a alteração do caráter do discurso partidário e podemos dizer que a Carta aos 

Brasileiros de 2002 representa muito bem isso. Destaca-se o caráter cada vez mais 

moderador das propostas apresentadas e discursos cada vez menos ideológicos. Dessa 

forma é possível notar que, ao longo dos anos, termos como “classe trabalhadora” e 

mesmo “revolução” foram sendo substituídas por termos mais abrangentes e 

genéricos, como “povo brasileiro” e “mudança”. 

Como segunda linha de análise coloca seu foco sobre o caráter do partido em 
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si, passando de um cunho ideológico bem definido para um cunho maximizador cuja 

prioridade era a conquista de votos de qualquer forma. Nesse viés é possível colocar 

em evidência, por exemplo, as inúmeras alianças feitas com políticos locais que, 

historicamente, estiveram ligadas a oligarquias regionais, com destaque pra região 

nordeste. 

Há ainda no enfraquecimento do vínculo com movimentos sociais e 

fortalecimento na inserção no Estado uma terceira linha de análise sobre as 

transformações do partido e, por último, a quarta linha que destaca a popularização de 

apoios ao Partido dos Trabalhadores por meio de uma ampliação de sua base eleitoral. 

Entre todas as linhas de análises citadas, o consenso geral é de que houve de 

fato uma transformação importante no partido. É possível encontrar no caráter 

pragmático de fazer política que o PT adquirira ao longo dos anos uma das causas 

principais para essas alterações. Na medida em que as formulações teóricas e 

programa político foram sendo pensadas para a conquista do poder Executivo, por 

exemplo, dentro de uma estratégia de ampliação da base eleitoral e das coligações 

partidárias, mostrou-se evidente o fato de que, em última instância, a atuação prática 

por dentro da institucionalidade era a principal via de atuação do partido. 

Uma última caracterização merece destaque, nos termos do funcionamento 

interno do partido. Alguns autores como Iasi (2012) apontam pelo distanciamento do 

partido com a base militante. Em termos, se, em um primeiro momento, as decisões 

partidárias eram tomadas na base e o financiamento era feito pelos próprios militantes, 

ao longo dos anos, acabou por profissionalizar- se cada vez mais uma espécie de 

cúpula partidária e o financiamento passou a ser externo (Singer, 2010, pg. 90). Isso, 

obviamente, altera a relação partido-militância, organicamente e repercute na 

estruturação do próprio partido. 

Todas essas alterações nos levam a crer que, de fato, o PT que se apresenta em 

2002 difere do PT que foi fundando em 1980 e não se tratam apenas de 

transformações de percurso histórico, mas sim, alterações que são sentidas desde o 

discurso até a forma de fazer política do partido. 

O praticismo presente na política partidária do PT o aproxima da definição de 

partido burocrático de Weber, ligado a administração pública Estatal muito mais do 

que a qualquer cunho ideológico. O documento que historicamente marca a ruptura 

definitiva com o viés ideológico e faz o PT se apresentar como um verdadeiro partido 



113  

burocrático é justamente a Carta aos Brasileiros de 2002. Segundo Singer: 

Quando a campanha de Lula decidiu fazer as concessões 

exigidas pelo capital, cujo pavor de um suposto prejuízo a seus 

interesses com a previsível vitoria da esquerda levava a 

instabilidade nos mercados financeiros, deu -se o sinal de que o 

velho radicalismo petista havia sido arquivado. Foi a principio, 

uma decisão de campanha, mas cerca de um mês depois o 

Diretório Nacional, reunido no centro de convenções do 

Anhembi, em São Paulo, aprovou as propostas antecipadas pela 

carta, transformando- as em orientações partidárias. (Singer, 

2010, pg. 105) 

 

O que poderia então ser colocado como uma tática eleitoral a fim de “acalmar o 

mercado financeiro” e garantir a vitória eleitoral é, na verdade, também aprovado como 

orientação partidária e, nessa medida, passa também a ser parte da plataforma política 

do partido confirmando, pragmaticamente, que as transformações pelas quais passara o 

partido não seriam, de modo algum, apenas superficiais. Prova disso é que o aumento 

do apoio recebido pelo Partido dos Trabalhadores foi real atingindo outras matrizes 

ideológicas que não as de esquerda como destaca pesquisa realizada em 2002: 50% dos 

apoiadores do PT se diziam de esquerda, 6% de centro, 20% de direita e 23% não 

souberam ou não responderam. Apesar da alta taxa de apoiadores que se declaravam de 

esquerda, o número de apoiadores declaradamente de direita também é alto (20%) o 

que pode ser considerado como um fator ilustrativo da perca paulatina do caráter 

ideológico do partido. 
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Considerações Finais 

 

Ao analisarmos o documento intitulado Carta aos Brasileiros, de 2002, nos 

deparamos com uma série de questionamentos acerca da política adotada pelo Partido 

dos Trabalhadores. Não é possível que haja uma análise qualificada de tal documento 

sem que sejam levados em consideração tanto as origens e histórico do Partido dos 

Trabalhadores quanto a caracterização do próprio sistema eleitoral brasileiro por meio 

da compreensão do campo da política representativa como espaço de disputa de poder. 

Concluindo essa pesquisa podemos resgatar algumas hipóteses trabalhadas ao 

longo dos capítulos e colocá-las em evidência a fim de apontar alguns caminhos 

possíveis de análise. 

Em primeiro lugar, ressaltar a ideia de houve de fato um transformismo no 

Partido dos Trabalhadores na medida em que não apenas o discurso fora sofrendo 

alterações ao longo dos anos, mas também a própria organização interna do partido 

passou por mudanças. Isso pretende significar, em matéria de análise, que não devem 

ser ignoradas as transformações ocorridas no partido visto que elas não somente 

representam marcos conjunturais, relacionados diretamente com os períodos históricos 

nos quais estiveram inseridas, mas também uma própria revisão nas análises e  

concepções teóricas, adotadas e elaboradas pelo partido. Compreendemos 

transformismo aqui  dentro do pensamento Gramsciano tal qual explicita Coelho: 

Em sentido amplo, como pretende Gramsci, o transformismo pode 

ser definido como a “absorção gradual, mas contínua, e obtida com 

métodos de variada eficácia, dos elementos ativos surgidos dos 

grupos aliados e mesmo dos adversários e que pareciam 

irreconciliavelmente inimigos (GRAMSCI, 2002, p.63 in: COELHO, 

2012, p. 298) 

 

Tendo em vista as próprias transformações pelas quais o Partido dos 

trabalhadores passou, a ideia de transformismo existe nas análises que incidem sobre 

os programas do partido bem como as disputas internas existentes entre as correntes 

partidárias, o fato é que tal transformação passada pelo PT reorientou, ao longo dos 

anos, a linha política adotada, modificando concepções e afastando-se cada vez mais 

da fundamentação original do partido, pautada pelo marxismo e pelas lutas sindicais. 

Considerando ainda o contexto social e político no qual o crescimento e 

amadurecimento do partido se inserem, é possível ainda dizer que o PT sofreu forte 
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influencia do desenvolvimento tardio do capitalismo no Brasil por meio de um 

processo de descenso dos movimentos sociais e até mesmo desorganização pelos quais 

a classe trabalhadora passou ao longo dos anos 1990. 

As consequências mais palpáveis desse processo estariam na própria 

organização do partido já que, qualitativamente, é possível acompanhar uma 

transformação na medida em que se faz o crescimento do partido nas instâncias 

administrativas da política nacional, por meio de prefeituras e mandatos. O fato é que, 

ao longo dos anos, é possível notar uma profissionalização política, isto é, observa-se 

a existências de membros no partido voltados exclusivamente para a vida política 

institucionalizada. Nesse sentido, trata-se de um processo mesmo de burocratização 

partidária e profissionalização, onde nota-se o Partido dos Trabalhadores se 

distanciando cada vez mais da base militante e ir se aproximando de uma concepção 

da ordem multi partidária de partido político, dentro do Estado democrático de direito. 

O PT passa a se apresentar como um partido da ordem, buscando espaço na esfera 

representativa da política nacional e distancia-se da concepção de instrumento de 

organização da classe trabalhadora ainda presentes em algumas correntes que 

disputam ideologicamente o partido. 

Na análise apresentada nesse trabalho, um dos fatores mais relevantes que 

aparecem como causa desse processo de burocratização e distanciamento da 

fundamentação original do partido é o fato de que, no PT, o programa político acabou 

por se submeter a estratégia. Dito em outras palavras, significa dizer que o PT passou 

por um processo no qual o cunho ideológico trazido de suas origens foi cada vez mais 

se adequando ao pragmatismo político característico dos partidos da ordem na 

sociedade capitalista moderna. O próprio crescimento do partido, que não foi 

acompanhado por um processo real de mobilizações de massa, evidencia que a atuação 

na esfera institucional  era  colocada como prioridade em termos de atuação política. 

Ao longo dos anos 1990, a conquista da presidência da República fora apresentada 

como meta nos congressos organizativos do partido ao passo em que amadurecia 

internamente uma casta política com a atuação voltada exclusivamente para a 

institucionalidade. 

Após três derrotas consecutivas nas eleições para a presidência, surge o 

documento intitulado Carta aos Brasileiros, de 2002 que apresenta a sociedade 

brasileira e ao mercado internacional a política econômica e social pretendida pelo 
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partido caso fosse eleito. Em nossa análise, tal documento aparece não somente como 

marco efetivo da transformação do PT em um partido da ordem, mas também como 

síntese de um processo histórico no qual o PT declina totalmente a atuação pragmática 

em seu fazer político. 

A partir da pergunta de partida apresentada no trabalho, sobre até que ponto a 

Carta aos Brasileiros representa a política de conciliação do Partido dos Trabalhadores 

é respondida então a partir dessa dupla via de análise. Por um lado, o documento 

marca o ápice do processo histórico de transformação do partido do caráter mais 

ideológico para uma forma de fazer política mais pragmática e também sintetiza o 

movimento no qual essa transformação ocorreu, não existindo possibilidade de tratar o 

documento fora do contexto da política de conciliação de classes pretendida pelo PT. 

Em relação à ideia de conciliação de classes em si, podemos dizer que existe 

uma relação direta entre essa escolha política em si com a concepção pragmática do 

fazer político. Tanto a ampliação das coligações quanto os diálogos travados com 

setores das classes dominantes só são justificáveis do ponto de vista prático do fazer 

político, o que implica, por outro lado, na compreensão do Partido dos Trabalhadores 

enquanto um partido da ordem. Se encontramos nas origens mais que remotas do 

partido um viés ideológico, fundamentado no marxismo, ainda que com críticas ao 

chamado socialismo real e também a socialdemocracia, é possível notar que tal viés vai 

paulatinamente sendo substituído por uma noção mais burocratizada e profissionalizada 

do fazer política. Isto é, o recorte ideológico apresentado pelo partido que, durante os 

anos 1980 procurava mostrar a que veio, se colocando como o “partido sem patrão” vai 

sendo substituído por uma concepção institucionalizada, focada muito mais no Estado, 

nas políticas públicas e na responsabilidade social até chegar a eleição de Lula em 2002 

sob o slogan “Brasil: um país de todos”. 

A perda de um referencial marxista, contextualizada dentro de uma possível 

crise do marxismo, à nível global não acontece por acaso, por meras escolhas 

ideológicas. Antes e sobretudo, aparece como fato ilustrativo das escolhas políticas, 

objetivamente apontadas e elucidadas por meio de formulações que, via de regra, 

procuraram se adequar e crescer dentro do sistema representativo brasileiro, na ordem e 

pela ordem. 

Não compreendemos, contudo, que a Carta aos Brasileiros trata de uma ruptura 

propriamente dita, mas sim de uma expressão, documentada, do jeito petista de 
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governar. Nessa medida, a análise documental não se limita a contextualizar somente as 

escolhas políticas do partido, mas sim, compreender epistemologicamente o que existe 

de materialmente estratégico, isto é, em que termos, conteúdo e forma coincidiram 

numa forma historicamente específica de fazer política e compreender a realidade 

social brasileira. 
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ANEXO I 

 

 

Carta ao povo brasileiro 

 

 

O Brasil quer mudar. Mudar para crescer, incluir, pacificar. Mudar para 

conquistar o desenvolvimento econômico que hoje não temos e a justiça social que 

tanto almejamos. Há em nosso país uma poderosa vontade popular de encerrar o atual 

ciclo econômico e político. 

Se em algum momento, ao longo dos anos 90, o atual modelo conseguiu 

despertar esperanças de progresso econômico e social, hoje a decepção com os seus 

resultados é enorme. Oito anos depois, o povo brasileiro faz o balanço e verifica que 

as promessas fundamentais foram descumpridas e as esperanças frustradas. 

Nosso povo constata com pesar e indignação que a economia não cresceu e 

está muito mais vulnerável, a soberania do país ficou em grande parte comprometida, a 

corrupção continua alta e, principalmente, a crise social e a insegurança tornaram-se 

assustadoras. 

O sentimento predominante em todas as classes e em todas as regiões é o de 

que o atual modelo esgotou-se. Por isso, o país não pode insistir nesse caminho, sob 

pena de ficar numa estagnação crônica ou até mesmo de sofrer, mais cedo ou mais 

tarde, um colapso econômico, social e moral. 

O mais importante, no entanto, é que essa percepção aguda do fracasso do 

atual modelo não está conduzindo ao desânimo, ao negativismo, nem ao protesto 

destrutivo. Ao contrário: apesar de todo o sofrimento injusto e desnecessário que é 

obrigada a suportar, a população está esperançosa, acredita nas possibilidades do país, 

mostra-se disposta a apoiar e a sustentar um projeto nacional alternativo, que faça o 

Brasil voltar a crescer, a gerar empregos, a reduzir a criminalidade, a resgatar nossa 

presença soberana e respeitada no mundo. 

A sociedade está convencida de que o Brasil continua vulnerável e de que a 

verdadeira estabilidade precisa ser construída por meio de corajosas e cuidadosas 

mudanças que os responsáveis pelo atual modelo não querem absolutamente fazer. A 

nítida preferência popular pelos candidatos de oposição que tem esse conteúdo de 
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superação do impasse histórico nacional em que caímos, de correção dos rumos do 

país. 

A crescente adesão à nossa candidatura assume cada vez mais o caráter de um 

movimento em defesa do Brasil, de nossos direitos e anseios fundamentais enquanto 

nação independente. Lideranças populares, intelectuais, artistas e religiosos dos mais 

variados matizes ideológicos declaram espontaneamente seu apoio a um projeto de 

mudança do Brasil. Prefeitos e parlamentares de partidos não coligados com o PT 

anunciam seu apoio. Parcelas significativas do empresariado vêm somar-se ao nosso 

projeto. Trata-se de uma vasta coalizão, em muitos aspectos suprapartidários, que 

busca abrir novos horizontes para o país. 

O povo brasileiro quer mudar para valer. Recusa qualquer forma de 

continuísmo, seja ele assumido ou mascarado. Quer trilhar o caminho da redução de 

nossa vulnerabilidade externa pelo esforço conjugado de exportar mais e de criar um 

amplo mercado interno de consumo de massas. Quer abrir o caminho de combinar o 

incremento da atividade econômica com políticas sociais consistentes e criativas. O 

caminho das reformas estruturais que de fato democratizem e modernizem o país, 

tornando-o mais justo, eficiente e, ao mesmo tempo, mais competitivo no mercado 

internacional. O caminho da reforma tributária, que desonere a produção. Da reforma 

agrária que assegure a paz no campo. Da redução de nossas carências energéticas e de 

nosso déficit habitacional. Da 

reforma previdenciária, da reforma trabalhista e de programas prioritários 

contra a fome e a insegurança pública. 

O PT e seus parceiros têm plena consciência de que a superação do atual 

modelo, reclamada enfaticamente pela sociedade, não se fará num passe de mágica, de 

um dia par ao outro. Não há milagres na vida de um povo e de um país. 

Será necessária uma lúcida e criteriosa transição entre o que temos hoje e 

aquilo que a sociedade reivindica. O que se desfez ou se deixou de fazer em oito anos 

não será compensado em oito dias. 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 
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devem ser compreendidas nesse contexto de fragilidade do atual modelo e de clamor 

popular 

pela sua superação. 

À parte manobras puramente especulativas, que sem dúvida existem, o que há 

é uma forte preocupação do mercado financeiro com o mau desempenho da economia 

e com sua fragilidade atual, gerando temores relativos à capacidade de o país 

administrar sua dívida interna e externa. É o enorme endividamento público 

acumulado no governo Fernando Henrique Cardoso que preocupa  os investidores. 

Trata-se de uma crise de confiança na situação econômica do país, cuja 

responsabilidade primeira é do atual governo. Por mais que o governo insista, o 

nervosismo dos mercados e a especulação dos últimos dias não nascem das eleições. 

Nascem, sim, da graves vulnerabilidades estruturais da economia apresentadas 

pelo governo, de modo totalitário, como o único caminho possível para o Brasil Na 

verdade, há diversos países estáveis e competitivos no mundo que adotaram outras 

alternativas. 

Não importa a quem a crise beneficia ou prejudica eleitoralmente, pois ela 

prejudica o Brasil. O que importa é que ela precisa ser evitada, pois causará sofrimento 

irreparável para a maioria da população. Para evitá-la, é preciso compreender que a 

margem de manobra da política econômica no curto prazo é pequena. 

O Banco Central acumulou um conjunto de equívocos que trouxeram perdas às 

aplicações financeiras de inúmeras famílias. Investidores não especulativos, que 

precisam de horizontes claros, ficaram  intranquilos. E os especuladores saíram à luz 

do dia, para pescar em águas turvas. 

Que segurança o governo tem oferecido à sociedade brasileira? Tentou 

aproveitar-se da crise para ganhar alguns votos e, mais uma vez, desqualificar as 

oposições, num momento em que é necessário tranquilidade e compromisso com o 

Brasil. 

Como todos os brasileiros, quero a verdade completa. Acredito que o atual 

governo colocou o país novamente em um impasse. Lembrem-se todos: em 1998, o 

governo, para não admitir o fracasso do seu populismo cambial, escondeu uma 

informação decisiva. A de que o real estava artificialmente valorizado e de que o país 

estava sujeito a um ataque especulativo de proporções inéditas. 

Estamos de novo atravessando um cenário semelhante. Substituímos o 
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populismo cambial pela vulnerabilidade da âncora fiscal. O caminho para superar a 

fragilidade das finanças públicas é aumentar e melhorar a qualidade das exportações e 

promover uma substituição competitiva de importações no curto prazo. 

Aqui ganha toda a sua dimensão de uma política dirigida a valorizar o 

agronegócio e a agricultura familiar. A reforma tributária, a política alfandegária, os 

investimentos em infraestrutura e as fontes de financiamento públicas devem ser 

canalizadas com absoluta prioridade para gerar divisas. 

Nossa política externa deve ser reorientada para esse imenso desafio de 

promover nossos interesses comerciais e remover graves obstáculos impostos pelos 

países mais ricos às nações em desenvolvimento. 

Estamos conscientes da gravidade da crise econômica. Para resolvê-la, o PT 

está disposto a dialogar com todos os segmentos da sociedade e com o próprio 

governo, de modo a evitar que a crise se agrave e traga mais aflição ao povo brasileiro. 

Superando a nossa vulnerabilidade externa, poderemos reduzir de forma 

sustentada a taxa de juros. Poderemos recuperar a capacidade de investimento público 

tão importante para alavancar o crescimento econômico. 

Esse é o melhor caminho para que os contratos sejam honrados e o país 

recupere a liberdade de sua política econômica orientada para o desenvolvimento 

sustentável. 

Ninguém precisa me ensinar a importância do controle da inflação. Iniciei 

minha vida sindical indignado com o processo de corrosão do poder de comprar dos 

salários dos trabalhadores. 

Quero agora reafirmar esse compromisso histórico com o combate à inflação, 

mas acompanhado do crescimento, da geração de empregos e da distribuição de renda, 

construindo um Brasil mais solidário e fraterno, um Brasil de todos. 

A volta do crescimento é o único remédio para impedir que se perpetue um 

círculo vicioso entre metas de inflação baixas, juro alto, oscilação cambial brusca e 

aumento da dívida pública. 

O atual governo estabeleceu um equilíbrio fiscal precário no país, criando 

dificuldades para a retomada do crescimento. Com a política de sobrevalorização 

artificial de nossa moeda no primeiro mandato e com a ausência de políticas 

industriais de estímulo à capacidade produtiva, o governo não trabalhou como podia 

para aumentar a competitividade da economia. 
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Exemplo maior foi o fracasso na construção e aprovação de uma reforma 

tributária que banisse o caráter regressivo e cumulativo dos impostos, fardo 

insuportável para o setor produtivo e para a exportação brasileira. 

A questão de fundo é que, para nós, o equilíbrio fiscal não é um fim, mas um 

meio. Queremos equilíbrio fiscal para crescer e não apenas para prestar contas aos 

nossos credores. 

Vamos preservar o superávit primário o quanto for necessário para impedir que 

a dívida interna aumente e destrua a confiança na capacidade do governo de honrar os 

seus compromissos. 

Mas é preciso insistir: só a volta do crescimento pode levar o país a contar com 

um equilíbrio fiscal consistente e duradouro. A estabilidade, o controle das contas 

públicas e da inflação são hoje um patrimônio de todos os brasileiros. Não são um bem 

exclusivo do atual governo, pois foram obtidos com uma grande carga de sacrifícios, 

especialmente dos mais necessitados. 

O desenvolvimento de nosso imenso mercado pode revitalizar e impulsionar o 

conjunto da economia, ampliando de forma decisiva o espaço da pequena e da 

microempresa, oferecendo ainda bases sólidas par ampliar as exportações. Para esse 

fim, é fundamentar a criação de uma Secretaria Extraordinária de Comércio Exterior, 

diretamente vinculada à Presidência da República. 

Há outro caminho possível. É o caminho do crescimento econômico com 

estabilidade e responsabilidade social. As mudanças que forem necessárias serão feitas 

democraticamente, dentro dos marcos institucionais. Vamos ordenar as contas públicas 

e mantê-las sob controle. Mas, acima de tudo, vamos fazer um Compromisso pela 

Produção, pelo emprego e por justiça social. 

O que nos move é a certeza de que o Brasil é bem maior que todas as crises. O 

país não suporta mais conviver com a ideia de uma terceira década perdidas. O Brasil 

precisa navegar no mar aberto do desenvolvimento econômico e social. É com essa 

convicção que chamo todos os que querem o bem do Brasil a se unir em torno de um 

programa de mudanças corajosas e responsáveis. 

 

Luiz Inácio Lula da Silva 

São Paulo, 22 de junho de 2002 
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ANEXO II 

 
 

Manifesto de Fundação do Partido dos Trabalhadores (1980) 

 
 

Manifesto Aprovado pelo Movimento Pró-PT, em 10 de fevereiro de 1980, no Colégio 

Sion (SP), e publicado no Diário Oficial da União de 21 de outubro de 1980. 

 

 

O Partido dos Trabalhadores surge da necessidade sentida por milhões de brasileiros de 

intervir na vida social e política do país para transformá-la. A mais importante lição 

que o trabalhador brasileiro aprendeu em suas lutas é a de que a democracia é uma 

conquista que, finalmente, ou se constrói pelas suas mãos ou não virá. A grande 

maioria de nossa população trabalhadora, das cidades e dos campos, tem sido sempre 

relegada à condição de brasileiros de segunda classe. Agora, as vozes do povo 

começam a se fazer ouvir por meio de suas lutas. As grandes maiorias que constroem a 

riqueza da Nação querem falar por si próprias. Não esperam mais que a conquista de 

seus interesses econômicos, sociais e políticos venha das elites dominantes. 

Organizam-se elas mesmas, para que a situação social e política seja a ferramenta da 

construção de uma sociedade que responda aos interesses dos trabalhadores e dos 

demais setores explorados pelo capitalismo. Nascendo das lutas sociais Após 

prolongada e dura resistência democrática, a grande novidade conhecida pela sociedade 

brasileira é a mobilização dos trabalhadores para lutar por melhores condições de vida 

para a população das cidades e dos campos. O avanço das lutas populares permitiu que 

os operários industriais, assalariados do comércio e dos serviços, funcionários públicos, 

moradores da periferia, trabalhadores autônomos, camponeses, trabalhadores rurais, 

mulheres, negros, estudantes, índios e outros setores explorados pudessem se organizar 

para defender seus interesses, para exigir melhores salários, melhores condições de 

trabalho, para reclamar o atendimento dos serviços nos bairros e para comprovar a 

união de que são capazes. Estas lutas levaram ao enfrentamento dos mecanismos de 

repressão impostos aos trabalhadores, em particular o arrocho salarial e a proibição do 

direito de greve. Mas, tendo de enfrentar um regime organizado para afastar o 

trabalhador do centro de decisão política, começou a tornar-se cada vez mais claro para 

os movimentos populares que as suas lutas imediatas e específicas não bastam para 
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garantir a conquista dos direitos e dos interesses do povo trabalhador. Por isso, surgiu a 

proposta do Partido dos Trabalhadores. O PT nasce da decisão dos explorados de lutar 

contra um sistema econômico e político que não pode resolver os seus problemas, pois 

só existe para beneficiar uma minoria de privilegiados. Por um partido de massas O 

Partido dos Trabalhadores nasce da vontade de independência política dos 

trabalhadores, já cansados de servir de massa de manobra para os políticos e os 

partidos comprometidos com a manutenção da atual ordem econômica, social e 

política. Nasce, portanto, da vontade de emancipação das massas populares. Os 

trabalhadores já sabem que a liberdade nunca foi nem será dada de presente, mas será 

obra de seu próprio esforço coletivo. Por isso protestam quando, uma vez mais na 

história brasileira, vêem os partidos sendo formados de cima para baixo, do Estado 

para a sociedade, dos exploradores para os explorados. Os trabalhadores querem se 

organizar como força política autônoma. O PT pretende ser uma real expressão política 

de todos os explorados pelo sistema capitalista. Somos um Partido dos Trabalhadores, 

não um partido para iludir os trabalhadores. Queremos a política como atividade 

própria das massas que desejam participar, legal e legitimamente, de todas as decisões 

da sociedade. O PT quer atuar não apenas nos momentos das eleições, mas, 

principalmente, no dia-a-dia de todos os trabalhadores, pois só assim será possível 

construir uma nova forma de democracia, cujas raízes estejam nas organizações de 

base da sociedade e cujas decisões sejam tomadas pelas maiorias. Queremos, por isso 

mesmo, um partido amplo e aberto a todos aqueles comprometidos com a causa dos 

trabalhadores e com o seu programa. Em conseqüência, queremos construir uma 

estrutura interna democrática, apoiada em decisões coletivas e cuja direção e programa 

sejam decididos em suas bases. Pela participação política dos trabalhadores Em 

oposição ao regime atual e ao seu modelo de desenvolvimento, que só beneficia os 

privilegiados do sistema capitalista, o PT lutará pela extinção de todos os mecanismos 

ditatoriais que reprimem e ameaçam a maioria da sociedade. O PT lutará por todas as 

liberdades civis, pelas franquias que garantem, efetivamente, os direitos dos cidadãos e 

pela democratização da sociedade em todos os níveis. Não existe liberdade onde o 

direito de greve é fraudado na hora de sua regulamentação, onde os sindicatos urbanos 

e rurais e as associações profissionais permanecem atrelados ao Ministério do 

Trabalho, onde as correntes de opinião e a criação cultural são submetidas a um clima 

de suspeição e controle policial, onde os movimentos populares são alvo permanente 
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da repressão policial e patronal, onde os burocratas e tecnocratas do Estado não são 

responsáveis perante a vontade popular. O PT afirma seu compromisso com a 

democracia plena e exercida diretamente pelas massas. Neste sentido proclama que sua 

participação em eleições e suas atividades parlamentares se subordinarão ao objetivo 

de organizar as massas exploradas e suas lutas. Lutará por sindicatos independentes do 

Estado, como também dos próprios partidos políticos. O Partido dos Trabalhadores 

pretende que o povo decida o que fazer da riqueza produzida e dos recursos naturais do 

país. As riquezas naturais, que até hoje só têm servido aos interesses do grande capital 

nacional e internacional, deverão ser postas a serviço do bem estar da coletividade. 

Para isso é preciso que as decisões sobre a economia se submetam aos interesses 

populares. Mas esses interesses não prevalecerão enquanto o poder político não 

expressar uma real representação popular, fundada nas organizações de base, para que 

se efetive o poder de decisão dos trabalhadores sobre a economia e os demais níveis da 

sociedade. Os trabalhadores querem a independência nacional. Entendem que a Nação 

é o povo e, por isso, sabem que o país só será efetivamente independente quando o 

Estado for dirigido pelas massas trabalhadoras. É preciso que o Estado se torne a 

expressão da sociedade, o que só será possível quando se criarem condições de livre 

intervenção dos trabalhadores nas decisões dos seus rumos. Por isso, o PT pretende 

chegar ao governo e à direção do Estado para realizar uma política democrática, do 

ponto de vista dos trabalhadores, tanto no plano econômico quanto no plano social. O 

PT buscará conquistar a liberdade para que o povo possa construir uma sociedade 

igualitária, onde não haja explorados nem exploradores. O PT manifesta sua 

solidariedade à luta de todas as massas oprimidas do mundo. 
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