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RESUMO 

 

A construção deste trabalho de dissertação busca investigar e estudar os partidos que 

compõem a esquerda radical no Brasil, formada pelo Partido Comunista Brasileiro (PCB), Partido 

Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU) e o PSOL (Partido do Socialismo e Liberdade); 

considerados “nanicos” pelas denominações políticas (devido a sua pequena representatividade 

parlamentar e de eleitorado) “procuram” numa disputa eleitoral? O que os partidos do tipo 

ideológico, podem acrescentar ou até mesmo mudar no cenário político nacional. 

Caracterizaremos esses partidos (PCB, PSOL e PSTU) examinando a estrutura de poder mediante 

a qual eles são distribuídos dentro da organização, como se compõem esses partidos no tocante a 

cargos e instâncias. As direções organizativas se relacionam com o programa político e as linhas 

ideológicas, e com o processo das relações entre a organização partidária, a arena eleitoral, a 

arena parlamentar e as lutas “diretas”. Dessa forma, procuraremos desenvolver uma análise que 

busque as reais motivações que levaram a esquerda radical a participar do processo eleitoral 

brasileiro. 

Palavras-Chave: esquerda radical, ideologia, eleições, sindicalismo e estrutura organizativa. 
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INTRODUÇÃO 

 

Esta pesquisa pretende servir de subsídio à discussão sobre os modelos de organização 

partidária e de formação de alianças entre partidos de esquerda radical no Brasil. A área 

específica em que se desenvolve é a ciência política, especificamente no que diz respeito ao teor 

do conteúdo democrático e do alcance dos aspectos políticos, governamentais e sociais dentro da 

temática envolvendo os partidos políticos, a organização partidária e o sistema político-eleitoral 

brasileiro. 

Utilizamos como recorte temporal o período compreendido entre 2005 e 2008, quando se 

forjou a aliança entre três partidos (PCB, PSTU e PSOL) na formação da coligação denominada 

“Frente de Esquerda” para as eleições de 2006 e 2008, focando a dinâmica interna dos partidos de 

esquerda radical e o processo eleitoral em que estão inseridos. Também reconstruímos a 

historicidade desses partidos enquanto recurso imprescindível para a análise na época 

mencionada das ações dos partidos de esquerda radical. 

A pesquisa utiliza documentos oficiais (programa político, estatutos, resoluções 

deliberativas etc.), com vistas a traçar um perfil desses partidos. As estratégias eleitorais 

utilizadas pela esquerda radical em âmbito nacional são analisadas a partir das deliberações 

partidárias, com o exame de documentos oficiais dos partidos, obtidos em home pages, sites, 

blogs e informativos na internet. 

No que se refere ao método de pesquisa, empregamos a pesquisa bibliográfica, com 

caráter descritivo e também crítico, e entrevistas semiestruturadas com dirigentes locais (do 

Estado da Paraíba) dos partidos que servem para classificar o posicionamento dos mesmos diante 

das problemáticas em questão. 

O presente trabalho tem como temática os partidos políticos, a organização partidária e o 

processo eleitoral e se propõe estudar os chamados “radicais”, formado por três partidos de 

esquerda radical (PCB, PSOL e PSTU) que faziam oposição ao governo Lula. 

Após esse governo assumir uma orientação política moderada e centrista, surge um novo 

referente de esquerda no Brasil, mais radical do que a esquerda governista e que acabou 

formando a coligação político-eleitoral “Frente de Esquerda” formada em 2005 – com vistas às 

eleições de 2006 – pelo PSOL, PSTU e PCB. Esses três partidos, assim, se afastaram do PT, com 

quem mantinham aproximação desde 1989. Os partidos de esquerda radical organizaram-se como 
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uma alternativa política da esquerda socialista e revolucionária ao PT e apresentou a candidatura 

de Heloísa Helena a presidente da República em 2006. Surgiram, entretanto, diversos conflitos 

internos, sobretudo de natureza ideológica – e até mesmo divergências quanto ao programa de 

governo e o discurso da campanha –, que marcaram as relações entre os partidos estudados e que 

revelaremos neste trabalho. 

A relevância do tema está voltada para a área de política e mais particularmente na 

política partidária de ideologia de esquerda. Destaco a possibilidade de investigar e estudar os 

partidos que compõem a esquerda radical, considerados “nanicos” pelas denominações políticas 

(devido a sua pequena representatividade parlamentar e de eleitorado) “procura” numa disputa 

eleitoral. O que um partido ideológico, pode acrescentar ou até mesmo mudar no cenário político 

nacional. 

A partir dessa perspectiva, propomo-nos analisar a estrutura organizativa desses partidos, 

observando os tipos de organização partidária que os caracterizam, o programa político, as 

estratégias eleitorais, suas linhas ideológicas e suas relações com a sociedade civil organizada. A 

relevância da temática impõe-se pelo propósito de reunir nessa pesquisa acadêmica o 

desenvolvimento desse campo de estudos na área de conhecimento abrangida pela ciência política 

e entender os distintos níveis de contribuição que esta pode proporcionar aos seus segmentos por 

sua amplitude (um processo que começa com uma organização partidária, perpassa a elaboração 

de plataformas políticas e finalmente chega às eleições). É um estudo sobre os partidos de 

esquerda radical e a participação dos mesmos no processo eleitoral, buscando renovar a análise 

existente sobre a participação de partidos antissistema, trazendo novas diretrizes a esse campo do 

conhecimento, tanto de natureza empírica quanto teórica. 

Caracterizamos, em termos organizativos e ideológicos, cada um dos três partidos que 

compõem a esquerda radical. Em termos de estrutura organizacional interna, a forma como essa 

estrutura seus membros e filiados; o tipo de funcionamento hierárquico interno (se é vertical ou 

horizontal, se é democrático ou autoritário); o modo como se estruturam esses partidos no tocante 

a cargos, instâncias e órgãos. Ou seja, a abordagem desses aspectos, no intuito de se formar (criar 

uma identidade) uma visão mais intimista do funcionamento desses partidos, tendo como 

referencial teórico a abordagem que Ângelo Panebianco (2005) faz a respeito dos verdadeiros 

objetivos partidários na disputa de pleitos eleitorais. Em termos ideológicos, verificamos se suas 

doutrinas políticas intimamente ligadas a sua origem política divergem uma da outra, o que 

propõem e ao que estão endereçadas. 

A análise das relações entre essas organizações partidárias – a arena eleitoral, a arena 

parlamentar e a arena sindical – permitem conectar determinadas questões a serem abordadas 
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neste trabalho: a relação da esquerda radical com o governo Lula, suas estratégias eleitorais e 

aliancistas, seu manifesto político e seu programa de governo. Posteriormente, pretende explicar 

a participação desses partidos com o ambiente externo (eleitoral) em que estão inseridos e, da 

mesma forma, as influências deste ambiente externo sobre a estrutura organizativa dos partidos. 

No intuito de responder à pergunta inicial, dividimos os capítulos e suas temáticas da 

seguinte forma. 

No primeiro capítulo, tratamos da teoria que cerca a ação dos partidos de esquerda radical 

para o âmbito político, procurando desvendar os reais objetivos da participação destes. Por que, 

mesmo com consecutivos insucessos eleitorais, esses partidos não alteram sua plataforma 

política, seu discurso etc. Repousaremos sob a teoria da tática e estratégia que os radicais utilizam 

para o processo eleitoral. Posteriormente, levantamos hipóteses que podem vir a nortear a 

participação deles. A primeira, através da análise da relação direção partidária – estrutura 

organizativa, tenta verificar se as teorias de Michels (1982) e Panebianco (2005) corroboram a 

premissa de que as direções se utilizam de sua posição privilegiada no interior do partido para 

conseguir ganhos particulares, ao “manipularem” as diretrizes partidárias. A segunda hipótese 

sugere que a participação da esquerda radical no processo eleitoral tem valor secundário com 

relação ao terreno sindical, no qual os radicais têm perspectivas melhores de inserção no cenário 

político nacional. A terceira teoria ou hipótese baseia-se na formulação de Downs (1999) e sugere 

que alguns partidos participam do pleito eleitoral para se contrapor ao partido mais forte (número 

de eleitores, parlamentares e estrutura logística) do mesmo espectro político. Conforme a 

perspectiva downsiana, os partidos de esquerda radical seriam uma espécie de partido de 

“chantagem” em relação ao PT. Como não conseguem competir pelos votos no cenário político 

atual, utilizam esse campo político para tentar, através de críticas e denúncias, frear o PT em seu 

avanço mais ao centro do espectro político-ideológico. 

 

É mais provável que novos partidos surjam e sobrevivam quando há uma 
oportunidade de eles reduzirem uma grande parte do apoio de um partido 
mais antigo, desenvolvendo-se entre eles e seus antigos eleitores (DOWNS, 
1999: 149). 

 
No segundo capítulo, tratamos da primeira hipótese levantada no capítulo teórico (capítulo 

1): da estrutura organizativa dos partidos de esquerda radical e a sua relação com as demais 

esferas partidárias. Analisamos a dimensão do poder intrapartidário, examinando as deliberações 

desenvolvidas por suas direções organizativas, questionando se essas prevalecem efetiva ou 
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apenas formalmente sobre as demais instâncias político-partidárias (membros, filiados, cargos, 

instâncias de base e demais órgãos intrapartidários). 

Caracterizamos a estrutura organizativa desses partidos (PCB, PSOL e PSTU) 

examinando a estrutura de poder dentro da organização, o modo como as direções organizativas 

se relacionam com o programa político e as linhas ideológicas. Ou seja, a prevalência da direção 

sobre o programa acontece quando os objetivos particulares agem em sobreposição aos objetivos 

oficiais do partido. Do contrário, ocorre uma maior força dos objetivos da organização, quando 

seus aspectos ideológicos e programáticos são defendidos em relação à força dos seus dirigentes. 

Como parâmetro para medir essa questão, utilizamos a reciprocidade entre a organização 

partidária e os objetivos partidários (deliberações e conteúdos programáticos estabelecidos nos 

documentos oficiais dos partidos, definidos em seus respectivos congressos). As evidências 

retiradas serviram para entender se as direções organizativas dos partidos de esquerda radical 

obtiveram benefícios utilizando a estratégia política pouco atrativa ao eleitorado brasileiro. 

Na segunda parte do segundo capítulo, analisamos os objetivos políticos partidários e as 

estratégias eleitorais apresentadas pela esquerda radical aplicados à arena sindical. Procuramos 

compreender a atuação dos partidos de esquerda radical na arena eleitoral, sua inserção, seu poder 

político nesse histórico espaço de luta para os partidos marxistas, e apreender o dilema que viveu 

a então Frente de Esquerda entre fazer um discurso “eleitoral”, sobre “ética”, como o PSOL ou 

um discurso classista, como fazem o PCB e o PSTU, buscamos igualmente compreender como 

esse mesmo dilema eleitoral foi reproduzido para o campo do sindicalismo, a defesa do 

pensamento ideológico contra a possibilidade de realização dos objetivos pragmáticos. 

No terceiro capítulo, tratamos da hipótese de Downs, sobre a atuação da esquerda radical 

enquanto partido de chantagem na arena eleitoral. Procuramos revelar como se processam as 

relações entre as organizações partidárias de esquerda radical e o pleito eleitoral brasileiro. 

Utilizamos a análise da teoria da contingência, presente no livro de Panebianco (2005), para tratar 

das diretrizes internas traçadas pelas organizações como uma variável dependente das 

características ambientais da arena eleitoral, examinando se as diretrizes divergem dessa teoria. 

Buscamos investigar as preferências ou rumos que norteiam os objetivos e escolhas desses 

partidos de tipo ideológico e que linhas ideológicas servem de entrave para o desenvolvimento da 

mesma no âmbito eleitoral. Com esse propósito, confrontam-se, as recomendações partidárias 

contidas em documentos oficiais dos partidos que compõem a Frente de Esquerda com o 

comportamento eleitoral e aliancista dos partidos e a sua trajetória política para os pleitos 

eleitorais para Presidente da República em 2006 e para Governador e Prefeito em 2008. 
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Posteriormente, concluímos com um balanço a respeito da esquerda radical, sob os 

aspectos eleitorais e políticos, discutindo-a a partir de sua historia e trajetória política. 
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METODOLOGIA 

 

O presente estudo acadêmico teve como propósito analisar a atuação dos partidos de 

esquerda radical no Brasil, mais precisamente o Partido Comunista Brasileiro – PCB, Partido 

Socialista dos Trabalhadores Unificados – PSTU e o Partido Socialismo e Liberdade – PSOL no 

processo eleitoral brasileiro. 

Objetivou entender as diferentes motivações políticas, eleitorais, extra-eleitorais que 

influenciaram a esquerda radical brasileira a participar dos pleitos. Como recorte temporal, foi 

utilizado o período compreendido entre 2005 e 2008. Os pleitos eleitorais escolhidos para o 

entendimento das referidas motivações políticas são as eleições nacionais de 2006 e 2008, a sua 

natureza focava nas eleições para os cargos de majoritários de Presidente, Governador e Prefeito 

respectivamente e, cuja relevância dessas eleições focava absorver a dinâmica do processo 

eleitoral em que a esquerda radical encontrava-se imersa. Porém, ressalto que é utilizado também 

dados quantitativos (quadro), que destacam o histórico eleitoral dos partidos de esquerda radical 

nos últimos 20 anos, no intuito de auxiliar o embasamento para análise do referido período em 

questão. 

Inicia-se a partir das preliminares aproximações dos três partidos objeto de estudo da 

pesquisa, em 2005, quando se forjou a aliança entre eles na formação da coligação denominada 

“Frente de Esquerda” para as eleições nacionais de 2006 – a composição da própria Frente em 

2006, a escolha de Heloisa Helena para disputar a Presidência da Republica pela Frente de 

Esquerda – focando a dinâmica interna da “Frente de Esquerda” e o processo eleitoral no qual a 

mesma se inseriu para a eleição à Presidência da República. Finalmente, analisaram-se as 

relações entre esses partidos, e a sua repercussão nas eleições municipais de 2008, também para o 

governo do estado. 

Essa dissertação optou pela metodologia qualitativa definida como estudo dos fenômenos 

sociais sujeitos a interpretação subjetiva por parte do observador (Weber, 1998). Também, foi 

utilizada a metodologia quantitativa. Esta compreendida enquanto modalidade de pesquisa na 

qual as variáveis predeterminadas são mensuradas numericamente, além de serem utilizadas 

como instrumento que evidência os fatos objetivos retratados nesse trabalho. 

Este trabalho de conclusão do Curso de Mestrado em Ciências Sociais, quanto à sua 

abordagem consistiu em uma pesquisa predominantemente qualitativa que teve como proposta 

analisar o modo como a esquerda radical atuou no processo eleitoral brasileiro nesses últimos 

anos. Em determinados aspectos, ela também foi quantitativa, no que tange à coleta dos dados 
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eleitorais (quadros e quadros expostos no trabalho) junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 

endereço eletrônico, responsável pela publicação dos resultados para as eleições brasileiras. 

No que se refere às fontes utilizadas, foram abordadas a pesquisa bibliográfica e 

documental. A presente pesquisa poderá ser classificada como bibliográfica porque utilizou 

referências teóricas reconhecidas na literatura da ciência política (livros e artigos científicos) 

inerentes aos partidos políticos que nos permitiu compreender a vinculação entre estruturação dos 

sistemas de partidos e consolidação das propostas dos mesmos no campo político-eleitoral. Como 

documental também, pois, utiliza documentos primários disponibilizados pelo objeto de estudo, 

os documentos oficiais dos mesmos (programa político, estatutos, resoluções deliberativas, 

discursos de dirigentes autorizados a falar em nome de seus partidos), buscando traçar um perfil 

dos partidos de esquerda radical brasileiro (PCB, PSTU e PSOL) através de seus aspectos 

político-eleitorais, da estrutura organizacional, da ideologia, de seu manifesto político e programa 

de governo. 

Destaco que algumas dificuldades foram encontradas na realização das entrevistas. Dentre 

essas ressalto a impossibilidade1de entrevistar o militante político, Antonio José Dantas. Este 

atualmente com 91 anos de idade, foi destacado ativista, por mais de quatro décadas no Partido 

Comunista Brasileiro (PCB), participou também da fundação do Partido Democrático Trabalhista 

(PDT) na década de 1980 junto com Leonel Brizola, tendo atuado, igualmente, em Pernambuco 

nas Ligas Camponesas com Francisco Julião2. 

As estratégias eleitorais adotadas pelos partidos de esquerda radical para o processo 

eleitoral de 2006, em âmbito nacional com a formação da coligação denominada de Frente de 

Esquerda, foram obtidas a partir das deliberações partidárias com o exame de documentos oficiais 

dos Partidos, obtidos em home pages, sites, blogs e informativos na internet. Houve a utilização 

de entrevistas semiestruturadas com dirigentes locais (no Estado da Paraiba) dos partidos que 

serviram para definir o posicionamento dos mesmos diante das problemáticas em questão: 

ideologia, manifesto político, programa de governo, estrutura organizativa e eleições. 

                                                        
1 Por motivos de saúde – uma broncopneumonia e posteriormente uma cirurgia renal – impediram que esse 
importante sujeito histórico da esquerda nacional concedesse entrevista, enriquecendo o conteúdo deste trabalho. 
Todavia, ele disponibilizou um diversificado acervo de documentos, fotos, folhetins e matérias de jornais e revistas 
que contam sua história e a do PCB. Embora considerado de grande importância para o estudo, os referidos 
documentos não foram utilizados na pesquisa, uma vez que o relatório já havia sido concluído. 

2 Advogado e político pernambucano (1915-1999). Fundador das Ligas Camponesas em Pernambuco é um dos mais 
importantes defensores da reforma agrária no Brasil, antes do Regime Militar de 1964. 
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Quanto aos objetivos, a pesquisa teve viés descritivo e exploratório. Descritiva, porque 

analisou e correlacionou fatos em questão, utilizando a análise de conteúdo, considerando-se uma 

apreciação crítica e qualitativa das informações coletadas. Desse modo classificamos por 

pesquisa descritiva: 

 

Algumas pesquisas descritivas vão além da simples identificação da 
existência de relações entre variáveis, pretendendo determinar a natureza 
dessa relação. Neste caso tem-se uma pesquisa descritiva que se aproxima 
da explicativa. Mas há pesquisas que, embora definidas como descritivas a 
partir de seus objetivos, acabam servindo mais para proporcionar uma nova 
visão do problema, o que as aproxima das pesquisas exploratórias (GIL, 
1994: 46) 

 

Além das entrevistas dos dirigentes do PCB, PSTU e PSOL, recorremos ainda a seus 

documentos oficiais, tendo sido analisados seus programas políticos, estatutos, resoluções dentre 

outros, com a finalidade de traçar um perfil da estrutura organizacional dos referidos partidos. A 

pesquisa também teve caráter exploratório, pois procuramos compreender a abordagem da 

dinâmica político-partidária tanto em seus elementos eleitorais quanto no que tange às disputas 

partidárias no plano infrapartidário, buscando embasar a análise sobre as tendências político-

partidárias da esquerda radical no Brasil, pós-rompimento com o PT e à luz do surgimento do 

PSOL. 
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Capitulo 1 – As razões da esquerda radical (fundamentação teórica) 

 

Introdução 

Este capítulo limita-se à apresentação dos principais conceitos teóricos necessários ao 

desenvolvimento do nosso trabalho. Inicia-se com a definição da pergunta de partida que subsidia 

todo nosso referencial teórico. Posteriormente, introduziremos a temática relativa ao contexto em 

que se encontra imerso nosso objeto de estudo. Para tanto, abordaremos o(s) espaço(s) político e 

eleitoral e, junto a isso, pontuaremos, ainda que brevemente, a discussão histórica referente aos 

partidos políticos de caráter marxista e a sua inserção no processo eleitoral, sendo fundamental 

uma discussão inicial sobre essa tradição marxista, de forma que essa contextualização histórica 

auxilie, finalmente, a construção das hipóteses teórico-empíricas que serão apresentadas neste 

capítulo. 

Portanto, na primeira parte do capítulo, tratamos do contexto e do espaço político-

eleitoral, além da caracterização da função histórica dos partidos marxistas revolucionários diante 

das eleições. Apresentaremos o processo no qual se dão as relações entre a organização 

partidária, a estrutura organizativa, a arena eleitoral e a arena sindical. Ou seja, as preferências e 

rumos que norteiam os objetivos e escolhas desses partidos do tipo ideológico. 

Depois de contextualizarmos espacial e historicamente a esquerda radical brasileira, nos 

tópicos seguintes levantaremos três hipóteses teórico-empíricas que poderão auxiliar a 

compreender a seguinte questão: Por que os partidos de esquerda radical no Brasil continuam a 

insistir no caminho eleitoral, se não existe eleitorado suficiente para creditá-los à conquista do 

poder político? Levantaremos hipóteses com vistas a auxiliar o entendimento da ação destes 

partidos. 

1.1 O contexto e o espaço político em que se insere a esquerda radical no cenário nacional  

O que os partidos de esquerda radical, considerados “pequenos” segundo denominações 

políticas (devido a sua pequena representatividade parlamentar e de eleitorado), “procuram” 

numa disputa eleitoral? Crescimento eleitoral? Ganhos com alianças e ou coligações? Divulgação 

do pensamento ideológico do partido? Representatividade em cargos junto ao governo eleito? O 

que um partido ideológico pode acrescentar ou até mesmo mudar no cenário político nacional? 

Incentivos extraeleitorais de tipo organizacional são suficientes para justificar o investimento na 

organização partidária? Por que os partidos ideológicos de esquerda radical como PCB, PSTU e 
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PSOL insistem no caminho eleitoral, se não há no eleitorado brasileiro esquerdistas radicais em 

número suficiente para apoiá-los? 

A pertinência dessa questão para a análise dos partidos da esquerda radical brasileira se 

revela após um primeiro exame de seu desempenho eleitoral. Agremiações como o Partido 

Comunista Brasileiro (PCB), o Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU) e o 

Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) têm em comum um histórico cujo desempenho varia de 

frágil a raquítico nas urnas. Seus programas políticos também partilham de propostas 

razoavelmente radicais, distantes das preferências do eleitor brasileiro médio, como teremos 

ocasião de demonstrar mais adiante (LACERDA E MOURA, 2010). 

Nenhum partido, novo ou velho, consegue sobreviver sem o apoio de uma fração do 

eleitorado. Então, por quais motivos os partidos de esquerda radical escolhem lançar candidaturas 

próprias tanto para o executivo quanto para o legislativo nacional, coligando-se em raros casos e 

eventualmente entre si (vide a frente de esquerda em 2006), em vez de participar de coligações 

ou, posteriormente, compor um governo de coalizão com o partido vencedor? 

É necessário descrever a partir de agora alguns limitantes do ambiente eleitoral aos 

referidos partidos, descritos na literatura política corrente, enquanto pontos contingentes à 

atuação dessas agremiações. Focamos nas características do sistema político brasileiro: o sistema 

partidário e eleitoral, seus valores enquanto importantes obstáculos à atuação mais radical da 

esquerda. Adjacente a esses valores, mostraremos como o eleitorado incorpora tais referenciais 

no momento de decidir o seu voto, dessa forma desprivilegiando a esquerda radical. 

 

1.1.1 Caracterização do sistema partidário-eleitoral nacional 

A intenção deste subtópico é descrever ou evidenciar como, no atual processo eleitoral 

nacional, os partidos políticos com tendências a discursos e plataformas políticas mais moderadas 

acabam por garantir o voto da maior parcela do eleitorado em detrimento dos candidatos de 

partidos com discurso mais radical, evidenciado isso nas consequentes eleições de presidentes do 

Partido da Social Democracia (PSDB) e do Partido dos Trabalhadores (PT). 

O partido político deve ser uma organização de parte ou parcela do povo, seguindo os 

mesmos ideais políticos, com o objetivo de desenvolver uma ação voltada ao exercício desses 

negócios no Governo. O partido político exerce fundamental relevância na vida da nação, com 

efeito, por assegurar o regime democrático, a autenticidade do sistema representativo e a defesa 

dos direitos fundamentais definidos na Constituição de 1988 segundo conceitua a lei que 

regulamenta a Constituição Federal de 1988, na matéria que trata dos partidos políticos, a Lei 

9.096/95. Sua finalidade é a ocupação dos espaços de poder do Estado pelos meios democráticos. 
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Este é um tipo de definição mais vinculada ao pensamento democrático-liberal, já que 

determinados partidos tem como alternativa, chegar ao poder pela via não-eleitoral. Entre estes, 

estão os partidos comunistas. 

Dessa forma, podemos classificar em duas as funções inerentes aos partidos políticos, 

circunscritos a conjuntura do jogo político democrático institucional: a) estruturar as preferências 

do eleitorado, funcionando como ponto de partida para que os cidadãos escolham seus 

representantes; b) fazer parte do governo e organizar o processo de tomada de decisões no 

Legislativo, por meio dos seus líderes, possibilitando, assim, o estudo e aprovação de projetos de 

lei. Com isso, o partido torna-se sujeito da ação política e é delegado para agir no sistema, a fim 

de conquistar o poder e governar (KINZO, 2005; RODRIGUES, 2002; CARREIRÃO, 2006). 

Maria D’Alva Kinzo (2005) ressalta que a função primordial dos partidos – representar os 

eleitores na arena política para a obtenção do poder político legítimo no contexto de um 

eleitorado de massas – tornou-se possível, viabilizando a representação política democrática, à 

medida que os partidos modernos se constituíram como tais e assumiram as tarefas de: 

 

estruturar a disputa eleitoral, ou seja, definir e diferenciar as opções a 
serem oferecidas ao eleitor, facilitando o ato de votar e possibilitando a 
construção de identidades políticas. E mobilizar o eleitorado, isto é, 
incentivar o eleitor a ir às urnas e votar em uma dessas opções oferecidas, 
opções que se constituem como agregações de preferências, ou seja, 
representações de interesses. (KINZO, 2005; citado em PRAÇA & DINIZ, 
2005: 16) 

 

Nessa linha de raciocínio, percebemos no atual sistema partidário brasileiro, tomando por 

parâmetro a variável ideologia de Sartori (1982), em detrimento de uma conceituação de sistema 

partidário que utilizasse como parâmetro à variável numérica (sistema unipartidário, bipartidário 

ou multipartidário) que em nossa opinião agregaria pouco entendimento a caracterização que 

propomos para revelar que, mesmo em um sistema pluripartidário em que o Brasil se encontra 

nesses últimos anos, ele se caracteriza pela sua polarização bipartidária na disputa para o 

executivo nacional e moderação política que é exercida pela orientação ideológica de seus 

partidos políticos mais relevantes nas seguintes perspectivas: força eleitoral e poder de 

concentração de partidos em seu “bloco”. As eleições presidenciais têm-se resumido a uma 

disputa entre PT e PSDB, e nenhuma candidatura alternativa foi capaz de ameaçar o controle 

desses partidos sobre a maioria dos eleitores. O PT e PSDB são os principais protagonistas das 

eleições presidenciais, desde 1994, revezando-se nos dois primeiros lugares das eleições 

presidenciais, desse modo, as eleições presidenciais, portanto, são regidas pelas opções oferecidas 
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pelos dois grandes blocos partidários, capitaneados pelo PT e pelo PSDB (RODRIGUES, 2002, 

BRESSER-PEREIRA, 2010). 

Na concepção de Sartori (1982), os partidos são meios, instrumento de representação do 

povo, expressando suas reivindicações. Os partidos expressam e representam os desejos do povo, 

tornando-se meios de representação junto à democratização da política, justamente por suas 

atividades essenciais estarem ligadas a funções democráticas, como a representatividade dos 

interesses coletivos. Os partidos canalizam a vontade pública, expressam e refletem a opinião 

pública, assim como também a modelam e a manipulam. Mesmo assim, continuam a ser a 

instituição para a tradução das preferências da massa com vistas às ações de políticas públicas. 

Percebe-se que a definição de partidos políticos em Sartori é uma caracterização destes e 

têm sua razão e seu papel na implantação de um governo representativo: 

 

os partidos só mantêm com segurança o seu curso quando conseguem 
equilibrar o partidarismo com o governo imparcial, a fidelidade ao partido 
e a fidelidade ao Estado, o interesse do partido e o interesse geral (...) em 
suma os partidos que são partes são instrumentos de governo de um todo 
pluralista: pressupõem a diversidade e institucionalizam a discordância. O 
partido que não é parte nega, inversamente, o principio mesmo da 
diversidade e institucionaliza a repressão da discordância (SARTORI, 
1982: 89). 

  

No Brasil, os últimos resultados eleitorais (1994-2006) demonstram que se vem 

privilegiando, para o cargo de Presidente da República, o dualismo partidário na disputa eleitoral 

(com dois partidos fortes agregando as forças políticas, geralmente posicionando-se em esferas 

ideológicas opostas e aglutinando os demais partidos em confluência eleitoral). As disputas no 

interior do sistema eleitoral e partidário nessa última década, para o cargo máximo do poder 

executivo, corroboram a afirmação acima de que, mesmo existindo o multipartidarismo político-

eleitoral, esse mesmo aspecto repetidamente transforma-se posteriormente na criação de governos 

de coalizão entre esses partidos, favorecendo a prática de formação de blocos partidários, como 

medida para a governabilidade de um dado governo eleito. Ainda sob esse aspecto, os partidos 

moderados, por conta de seu posicionamento político-ideológico em direção mais ao centro do 

poder político – ou seja, agregando as diferentes necessidades e interesses possíveis –, tem um 

menor grau de rejeição por parte do eleitorado. Os partidos políticos que disponibilizam 

candidaturas em uma plataforma política mais moderada e ao centro do poder político vêm 
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sucessivamente conseguindo mais êxito nos pleitos políticos do executivo nacional (LIMONGI e 

CORTEZ, 2010, BRESSER-PEREIRA, 2010). 

Nesse sentido, o eleitorado – seguindo esses pressupostos políticos atuais – tenderia mais 

à estabilidade do que à mudança. Para isso, favoreceria a tendência de as composições políticas 

dirigirem-se mais às posições centrais do que às radicais ou extremistas. Isso faz com que as 

atividades dos partidos tenham por objetivo realizar as decisões endereçadas ao atendimento de 

certas necessidades da população. 

Fortalecendo esse aspecto acima descrito, os fatores institucionais como a organização, os 

recursos financeiros e as estratégias de aliança de um partido podem servir de pistas explicativas 

ao sucesso da atuação eleitoral desses dois partidos moderados mencionados. Mas também é 

importante ressaltar que essa peculiaridade se é importante na disputa política na arena eleitoral 

pode ser permissiva no âmbito interno, ao afastá-lo, portanto dos seus compromissos ideológicos 

outrora firmados. 

No Brasil, são classificados como esquerda radical os partidos de orientação marxista, 

socialista e comunista, como o PSOL, o PSTU e o PCB. O radicalismo indica uma tendência no 

campo doutrinal, enquanto modelo de ação política adotado por um partido que não se aproxima 

dos valores e das instituições existentes na vida pública, e por isso tenta por modificá-los 

radicalmente: “O que caracteriza o extremismo é [...] a tendência em ver as relações nos moldes 

das alternativas radicais, a conseqüente recusa em aceitar a gradualidade e parcialidade dos 

objetivos” (BELLIGNI, 2004: 458). O radicalismo de esquerda tem por origem social as classes 

subordinadas, operários e demais setores trabalhistas. 

Para nós, o principal fator que caracteriza esses partidos no campo do espectro político 

enquanto radicais deve-se ao fato de seus respectivos programas políticos ressaltarem a 

necessidade de ruptura com aspectos essenciais da ordem político-social vigente: mudança da 

economia, transformação da política institucional e revolução social, principalmente. Isso está 

evidenciado em documentos dos partidos supramencionados: “romper a subordinação do país ao 

imperialismo e garantir os interesses do povo explorado” (PSTU, 2005: 16); também o PSOL 

“Apresentamos e oferecemos uma proposta de plataforma para o debate e a constituição da 

unidade para a ação prática que parta da ruptura com o FMI e com o pagamento da dívida 

externa, com seus juros e o principal da dívida” (PSOL, 2005: 2). Também o PCB mostra-se 

inclinado às transformações radicais no campo político-econômico na sociedade brasileira: 
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é necessária a construção e consolidação de uma nova hegemonia, um novo 
bloco de forças sociais e políticas aglutinadas em torno desta alternativa e 
referendada socialmente nos assalariados da cidade e do campo, nas 
camadas médias urbanas e na intelectualidade progressista, nas massas 
excluídas do mercado informal e na juventude, ou seja, na grande maioria 
de nossa população espoliada e, portanto, com enormes contradições com o 
bloco dominante, formando um novo bloco histórico que impulsionará a 
construção do Socialismo no Brasil (Programa do PCB para o Governo 
Federal, 2006: 4). 

 

Segundo Duverger (1970), os partidos comunistas e socialistas estão atrasados em relação 

à evolução dos eleitores e às necessidades dos mesmos. Duverger coloca que a classe operária 

sofreu transformações que acabaram por alterar sua estrutura de classe, sendo a classe proletária 

atualmente, “uma minoria no conjunto dos assalariados, que por sua vez apresentam grande 

diversidade [...] As sociedades [...] evoluem de certo modo em direção a sociedades de classes 

médias” (DUVERGER, 1970: 407). Nessa perspectiva, os partidos de esquerda radical ainda não 

ousam transpor a barreira do discurso de revolucionários para reformistas, pois ainda é mal 

recebida por eles. A revolução é colocada enquanto objetivo final, ainda que o processo em que 

esses partidos de esquerda radical estejam envoltos tenha-se modificado. Nesse atual contexto, o 

conflito entre socialismo e o capitalismo deixaria, portanto, de ser um conflito pela transformação 

do regime para se tornar um conflito no regime, que é o da democracia representativa, do 

pluralismo dos partidos e das liberdades públicas. 

 
a única perspectiva realista para a revolução socialista não é mais a 
conquista e substituição integral dos aparelhos do Estado, mas, sim, a sua 
transformação e orientação radicalmente diversas. O terreno fundamental 
da luta é o dos aparelhos de hegemonia (escola, Igreja, mass midia, justiça, 
instituições políticas e administrativas, família etc.) (VACCA in TOLEDO, 
1994: 31). 

 

Percebe-se que esses valores “almejados” pela população, nessa expectativa acima 

descrita, são frutos de novas perspectivas sociais que afetam diretamente a esfera político-

eleitoral. Essa mudança de valores reflete também o direcionamento dos votos nas eleições mais 

recentes. A restrita votação em candidatos classistas mostra essa mudança de característica 

cultural – refletida na esfera político-eleitoral – a atual sociedade do século XXI assentada em 

anseios não só materialistas, mas também em ganhos coletivos, em políticas que privilegia o todo 

e, principalmente, em valores como qualidade de vida, diversidade cultural e políticas públicas 

efetivas para a melhoria do bem-estar da sociedade, aparentemente são mais receptivos a política 
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da esquerda governista (social-democrata e hegemônica) em detrimento do sindicalismo, do 

socialismo e do comunismo, pilares clássicos da esquerda radical. 

Dito isso, entende-se como, no atual contexto democrático eleitoral-institucionalista, em 

que os partidos de esquerda radical encontram-se imersos, sobram poucos espaços para o sucesso 

eleitoral desses. Podemos perceber que a não-adaptação ou flexão de alguns dogmas dos partidos 

de esquerda radical acarretam limitações e insucessos na arena política, por esses partidos não 

estarem atendendo a os anseios do eleitorado médio3, tido como determinante no Brasil na 

disputa eleitoral. Assim, as características do atual jogo político dificultam a vida dos partidos 

antissistemas. 

A causa do comportamento político dos indivíduos pode-se explicar desse modo porque 

as forças e estruturas sociais – os efeitos da conjuntura – são superiores (influenciam) em relação 

aos indivíduos. 

Assim, nessa caracterização breve do sistema político partidário e eleitoral nacional nesses 

últimos anos, os mencionados autores relacionam o significado de partidos com os preceitos de 

diversidade (ou pluralismo) cultural, social e político. São valores que servem para definir os 

partidos, no que se refere a sua identidade, e limitá-los, no tocante a sua atuação no sistema 

partidário. Portanto, os partidos de esquerda radical, ao não vincularem-se a essa caracterização, 

ocorre de acarretar-lhes o ônus eleitoral. 

Portanto, no atual regime político democrático, em que o eleitorado torna-se social e 

culturalmente mais heterogêneo, portanto menos controlável pelos partidos mediante sua 

organização, cria-se uma poderosa pressão para a transformação das diretrizes organizativas 

voltada ao processo eleitoral (DOWNS, 1999). Downs registra que o sufrágio universal, 

experimentado no regime político democrático representativo, é muito utilizado pelo eleitor na 

forma de voto em partidos moderados (no nosso caso, é evidenciado esse aspecto, ao menos no 

que se refere à votação para Presidente da República), deixando um número pequeno de eleitores 

sujeito a posicionamentos mais radicais na distribuição do eleitorado, desfavorecendo assim os 

partidos de esquerda radical no Brasil na busca por sucesso nos pleitos. 

 

1.2 A perspectiva eleitoral para os partidos marxistas revolucionários 

Historicamente, os partidos políticos de caráter marxista e operário participam do 

processo eleitoral orientados, preponderantemente, para a propaganda eleitoral e a obra de 

                                                        
3 Eleitor médio é aquele que está no centro da distribuição de preferências do eleitorado. Geralmente, é o eleitor que 
tem pouco interesse por política de um modo geral. Seu interesse por política se dá em períodos eleitorais, e está 
voltado para políticas governamentais que venham beneficiá-lo de forma rápida e direta (emprego, renda etc.). 
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educação moral e política das massas, utilizando os espaços do processo eleitoral representativo, 

enquanto campo de divulgação do pensamento revolucionário socialista-comunista – como 

descrito nos textos Manifesto Comunista e Crítica ao programa de Gotha, de Karl Marx e F. 

Engels, O Estado e a revolução e Que Fazer, de V. Lênin, A ilusão do sufrágio universal, de 

Bakunin, e A propósito do partido comunista, de Pannekoek – para denunciar os limites da 

democracia política burguesa através do método dialético da luta de classes, resumida assim: 

 
a alternativa revolucionária estaria na organização de ‘partidos socialistas’ 
e no enfoque da ‘participação parlamentar’ como ‘um elemento político 
subordinado à estratégia revolucionária global’, e não no ‘abstencionismo’ 
(LESSA, 1996: 169). 

 

Os partidos marxistas de caráter socialista-comunista – ao qual se alinham os partidos de 

esquerda radical brasileiro – surgiram no intuito de ajudar a criar uma consciência coletiva para 

educar as massas e torná-las politicamente ativas e conscientes do seu papel de classe. A 

participação no processo eleitoral, segundo a lógica dos radicais de esquerda marxista, contribui 

para uma melhor organização da classe operária (pensamento esse predominante na 1ª 

Internacional Comunista4). Desse modo, as eleições são úteis enquanto terreno favorável para o 

proletariado acumular força e que as eleições devem servir de importante ponto de apoio às lutas 

diretas, aguardando-se o momento decisivo para a tomada do poder político centralizado na 

figura do Estado. Essa é a causa de forte característica de imobilidade político-ideológica 

identificada nos partidos de esquerda radical no Brasil. 

A crítica feita aos instrumentos liberal-republicanos de democracia é que estes serviriam 

apenas para a participação (limitada e insuficiente) das camadas mais pobres da população, como 

o sufrágio e as eleições. Segundo os partidos de caráter marxista, esses mecanismos na verdade 

devem ser vistos apenas como instrumentos através dos quais o movimento proletário melhora 

seu nível de organização e comprometimento e aglutina forças para a verdadeira revolução sócio-

política5 que, em hipótese alguma, poderia ser feita através de instrumento político burguês. A 

                                                        
4 Primeira Internacional Comunista: Nascida em 1864, a Associação Internacional dos Trabalhadores, foi uma 
federação internacional das organizações da classe trabalhadora de vários países europeus, contando com a liderança 
de Marx e Engels. Enfatizando à necessidade de construir formas efetivas de ação política, a 1ª IC, defendeu a 
constituição de um partido proletário independente que ocupou uma posição fundamental no pensamento e na 
atividade política de Marx e Engels, para quem “a classe operária não podia agir como classe exceto constituindo-se 
em um partido político que seja distinto dos velhos partidos formados pelas classes proprietárias e a elas se oponha” 
(Resolução da Primeira Internacional, 1872). 
5 Revolução sócio-política: conceito imprescindível do marxismo, segundo o qual a conquista do poder político 
através das regras do jogo – processo eleitoral institucional – ou através de uma insurreição violenta que solapasse do 
poder vigente a classe dominante burguesa – como na teoria leninista da tomada do poder – ainda não poderiam 
concretizar em sua totalidade uma revolução política, econômica e social se não forem concretizados e instaurados os 
valores socialistas sob uma perspectiva dialética, em que se instaurasse um regime viável com a mobilização 



18 

 

verdadeira política existiria caso houvesse igualdade política e soberania popular. Não se conclua 

que se deva subestimar ou negar a importância da estratégia da hegemonia na luta pelo avanço da 

democracia e na transição ao socialismo. Para a esquerda radical, a batalha pela hegemonia é 

condição prévia e necessária, mas nunca suficiente, na luta pelo socialismo. A esfera política é 

um dos principais instrumentos de que dispõe a classe trabalhadora para enfrentar a exploração e 

a opressão do capital, já que não há política fora da disputa pelo poder e contra o Estado. “Retira-

se o Estado da política e o que sobraria? Trata-se da idéia de um fazer político, não independente 

do Estado, mas indiferente à sua realidade” (ROCHA in LESSA, 1995: 53). Ressalta-se a 

preocupação em evitar que a participação institucional acabe por submeter os militantes 

socialistas à ordem burocrático-administrativa burguesa. 

Para os partidos de esquerda radical, existe a necessidade de a revolução ser permanente, 

como no trotskismo, até a extinção do Estado e da política como formas de dominação e 

exploração, e também da ditadura do proletariado como meio para essa ruptura, transformação e 

revolução. Apenas dessa forma, pode ter legitimidade a revolução de caráter verdadeiramente 

social e político, além de transformador. Sobre a democracia política é essa só serviria enquanto 

busca por igualdade verdadeiramente social, hoje entendido por justiça social, “na medida em que 

a realização da igualdade política exigia como pressuposto a igualdade social, estabelecia-se a 

identidade entre democracia e comunismo [...] entretanto, não era feita à democracia como forma 

institucional [...] a democracia liberal-representativa” (BIANCHI, 2007: 119). 

É possível aqui fazer-se uma breve reflexão gramsciana, tomando a disputa na arena 

eleitoral como parte da disputa de hegemonia, porém apontando a existência de uma autonomia 

relativa por parte da arena política em relação aos seus participantes. 

Na democracia representativa enquanto elemento tático, constituindo a esfera político-

eleitoral um dos principais instrumentos de que dispõe os partidos políticos marxistas 

representantes da classe trabalhadora para enfrentar a exploração e opressão do capital, já que não 

há política que exclua a disputa pelo poder e o Estado, uma alternativa revolucionária estaria na 

organização de partidos socialistas e no enfoque da participação parlamentar como “um elemento 

político subordinado à estratégia revolucionária global e não no abstencionismo” (LESSA, 1995: 

54). 

                                                                                                                                                                                    
constante da classe operária e demais camadas populares no exercício direto do poder. Revolução enquanto 
transformação qualitativa das diretrizes do Estado, e não se limitando a uma alteração no controle do poder político 
governamental como apenas uma revolução política. 
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Diante desse quadro, os partidos de esquerda radical caracterizam-se por utilizar uma 

estratégia política que enaltece o aspecto ideológico como arma principal para a disputa do poder, 

utilizada na arena eleitoral na busca de voto dos eleitores. Essa tática é reportada Downs, quando 

o autor se refere ao desenvolvimento de ideologias políticas, por parte de alguns partidos, como 

meio de obter votos (DOWNS, 1999). Essa perspectiva teórica vislumbra que alguns eleitores, de 

forma racional, decidem votar ideologicamente, e não por meio de comparação de políticas 

diversas: 

 

ao invés de comparar o comportamento governamental com as propostas da 
oposição, compara ideologias partidárias e apóia aquela que se parece mais 
com a sua. Desse modo, vota com base em competência ideológica, não em 
questões especificas (DOWNS, 1999: 119) [...] Porém os eleitores “votam 
com o intuito de influenciar as ações dos partidos políticos, não as 
afirmações deles (DOWNS, 1999: 120). 

 
Os partidos de esquerda radical desenvolvem ideologias para serem utilizadas tanto 

internamente, buscando diferenciar-se de seus pares, quanto externamente, em oposição a seus 

adversários. O posicionamento ideológico dos partidos está aqui internalizado pelo programa 

político, pela declaração de seus lideres e pelo comportamento dos detentores de mandato público 

dos partidos (CARREIRÃO, 2006). 

 

1.3 A construção do marco teórico 

       A teoria da contingência – que é a perspectiva que coloca o ambiente (eleitoral) exercendo 

influência sobre a extensão do alcance dos objetivos (interesses) aos quais perseguem as 

organizações partidárias, ou seja, limitando o alcance de sucesso e de certa forma podendo 

reformular seus objetivos primários (Panebianco, 2005) – determina uma parte do problema, a 

falta de eleitorado dos partidos de esquerda radical, contribuindo para identificar que tipos de 

pressão o ambiente externo (a arena eleitoral) exerce, e limita os objetivos partidários das 

organizações de esquerda radical. Porém “não serve para determinar as respostas da organização, 

nem para explicar quais mudanças serão efetivamente produzidas” (PANEBIANCO, 2005: 349). 

Pode-se extrair até aqui, do que foi retratado sobre a ótica da participação dos partidos de 

esquerda radical e o processo eleitoral da democracia representativa, que esse pressuposto 

vincula-se à estratégia eleitoral utilizada por esses partidos, em que a teoria da ação social é 

direcionada para valores apresentada por Max Weber (1991). A ação social racional referente a 

valores, segundo Weber, age sem considerar as conseqüências previsíveis, atua a serviço de sua 

convicção e sobre o que parece ordenar-lhe o dever. Ou seja, nessa perspectiva, os partidos de 
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esquerda radical decidem agir racionalmente com base em seus valores – a defesa da “causa”, no 

presente caso a revolução socialista – desconsiderando as perdas que isso pode acarretar-lhes – os 

insucessos eleitorais –. Desse modo, verificamos a preferência dos partidos de esquerda radical 

pela utilização da defesa do pensamento político-ideológico como estratégia na disputa eleitoral. 

Essa perspectiva teórica weberiana acima descrita é evidenciada pelo fato de que 

sucessivas derrotas eleitorais da esquerda radical brasileira não influem diretamente sobre suas 

diretrizes político-ideológicas, mantidas sucessivamente em pleitos eleitorais. Tampouco alteram 

substancialmente suas estratégias eleitorais – classistas e sectárias –, no sentido de melhorar suas 

chances de vitórias. Na verdade, não se questiona – no sentido de autocrítica – a validade dessa 

indiferença inconseqüente – pela ótica pragmática – da forma de participação dos partidos de 

esquerda radical nos processos eleitorais. O Manifesto da Frente de Esquerda, assinado pelo PCB, 

PSTU e PSOL – base comum para o lançamento da Frente para as eleições 2006 – é um exemplo 

dessas imutáveis diretrizes político-ideológicas que propõem um novo projeto alternativo 

econômico e social que exigiria mudanças estruturais, focando sua crítica nas instituições liberais 

ou democrático-liberais, com vistas à construção de uma doutrina na qual deveria realizar-se a 

democracia socialista. 

Além do processo revolucionário acima descrito, nos quais os partidos de esquerda radical 

se promovem, no intuito de serem seus protagonistas e guias, outros traços de alternativas 

políticas propostas pelo Manifesto Político conjunto da Frente de Esquerda para as eleições de 

2006 demonstram a defesa dos valores socialistas e comunistas em seus discursos. Corroboram 

assim a referida premissa weberiana, por exemplo: a) regime político democrático assentado na 

complementaridade entre democracia representativa e democracia participativa; b) legitimidade 

da diversidade de opiniões (interculturalidade e pluralidade); c) regime misto de propriedade em 

que coexista propriedade privada, estatal e coletiva (cooperativa); d) sistema socialista que supere 

o capitalismo produtor de riqueza e lhe seja superior no respeito à natureza e na justiça 

distributiva; e) luta contra a corrupção e os privilégios decorrentes da burocracia ou da lealdade 

partidária; f) promoção da educação, dos conhecimentos (científicos e outros) e do fim das 

discriminações sexuais, raciais e religiosas como prioridades governamentais. 

Verifica-se assim que essa aparente “pouca preocupação com vitória eleitoral dos partidos 

de esquerda radical”, solidifica a teoria de Weber, de uma ação racional voltada para valores 

enquanto sobreposta a qualquer institucionalidade de resultados inerentes a esse processo 

político. Contudo, que conseqüências esses posicionamentos e estratégias eleitorais mais sectários 

acarretam para as agremiações de esquerda radical, já que a distanciam de perspectivas de êxito 
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eleitoral? Segundo Gramsci, a guerra de posição6 seria a via real e única do processo político em 

direção ao socialismo. Dessa forma, o processo eleitoral, encontra-se relegado a importância 

secundaria pela esquerda radical, à exceção do PSOL – fato de que iremos tratar mais adiante –, 

por entender esse processo meramente enquanto instrumento dirigido aos interesses burgueses. 

Esses atores políticos não alteram suas ações, mesmo lhes sendo impostas frequentes 

derrotas no pleito eleitoral. Portanto, pode-se pressupor que há outros objetivos que não os 

relacionados aos fins do “jogo” eleitoral em questão (a vitória ou ganhos subsidiários inerentes à 

arena eleitoral, como participação no governo eleito). Hipótese essa que será abordada a partir de 

agora. 

Desse modo, levantaremos hipóteses que busquem sobrepor-se as recorrentes idéias 

marxistas de utilização da arena eleitoral pelos partidos políticos socialistas e comunistas, para 

divulgação de propaganda revolucionária e denúncia do elitismo político da democracia 

burguesa. Buscaremos pressupostos que ressaltam outros parâmetros teóricos, ainda pouco 

abordados pela literatura tradicional da ciência política no tocante aos partidos políticos de 

esquerda radical. 

As hipóteses levantadas na introdução desta dissertação foram às seguintes. 1. As direções 

se utilizam de sua posição privilegiada no interior do partido para conseguirem ganhos 

particulares, ao “manipularem” as diretrizes partidárias. Através da análise da relação direção 

partidária e a estrutura organizativa, tentaremos verificar se a teoria de Michels (1982) e 

Panebianco (2005) corroboram essa premissa. 2. A participação da esquerda radical no processo 

eleitoral tem valor secundário com relação ao terreno sindical, no qual os radicais têm 

perspectivas melhores de inserção no cenário político nacional. 3. A terceira hipótese (a dos 

“partidos de chantagem” ou de pressão) sugere que, em si, essas agremiações não visam à 

conquista de votos, por si, procurando antes de qualquer coisa frear a moderação ideológica do 

principal partido de esquerda, o Partido dos Trabalhadores (PT). 

Com base nessas três hipóteses direcionadas a três fins interconectados, porém em 

âmbitos distintos, buscaremo-nos “esquivar” das já mencionadas hipóteses tradicionais no tocante 

à atuação dos partidos marxistas revolucionários diante do processo eleitoral. Verificaremos 

como alguns objetivos não manifestos da atuação política da esquerda radical estão “diluídos” na 

                                                        
6 Guerra de posição: disputa pelo poder político dentro dos limites institucionais do regime democrático 
representativo. 
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antiga tradição marxista, aparentemente camuflados como interesses subsidiários, secundários ou 

latentes dentro do processo político-eleitoral em que esses partidos se inserem. 

A luz desses (sub) objetivos que, em nossa análise, terão caráter essencial e prevalecente 

na condução deste trabalho, as características gerais do partido político enquanto sujeito histórico 

da transformação social passa a ter importância secundária nessa análise dos objetivos políticos 

não manifestos da esquerda radical. 

 

1.4 A primeira hipótese: a relação entre direção partidária e objetivos partidários 

Recorrendo a Ângelo Panebianco, verifica-se que a teoria contida em seu livro Modelos 

de Partidos Políticos (2005) pode servir para nortear essa limitação ou aparente “pouca 

preocupação com vitória eleitoral dos partidos de esquerda radical”, considerando o tipo de 

postura que o partido deve desempenhar no ambiente em que está inserido – do tipo adaptação 

ou do tipo domínio –, podendo desvendar os interesses subjetivos embutidos na participação dos 

componentes da esquerda radical no processo eleitoral. 

A postura em que o partido se adapta é aquele em que o ambiente exerce domínio sobre a 

organização. Desse modo, os partidos de esquerda radical se limitam a transferir para a arena 

política as demandas dos grupos sociais que formam sua base, pouco buscando alavancar suas 

chances de vitória. A organização modifica, domina o ambiente, quando busca maximizar os 

próprios votos, no intuito de dominar a arena eleitoral, seja com propostas políticas que se 

identificam com uma grande parcela do eleitorado, seja com alianças que buscam ampliar sua 

pequena representatividade parlamentar e de eleitorado, podendo também buscar 

representatividade em cargos junto ao governo eleito desde que com favorecimento à organização 

do partido ao aproximar-se da suas bases sociais. 

No enfoque acerca da atuação dos partidos de esquerda radical na esfera eleitoral, 

considera-se que esse tipo de postura, defensora de um programa político-ideológico pouco 

atraente para a maioria do eleitorado brasileiro, pode servir ao atendimento de interesses 

particulares de membros da organização partidária. 

Esse pressuposto ocorre por dois fatores: primeiro, a sobrevivência ou manutenção das 

posições de poder dentro da estrutura organizativa faz com que a estratégia desses partidos seja 

sempre parcial ou incompleta. Citem-se como exemplo as alianças e ou coligações com poucas 

possibilidades de vitória, focando apenas a identificação política e, com isso, limitando a 

estratégia do partido apenas para divulgação do pensamento ideológico, como foi percebido na 

Frente de Esquerda para as eleições 2006. O outro fator limitante é a baixa representatividade em 
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cargos junto ao governo eleito, tentando manter “sacralizada” a identidade do partido que 

responde aos princípios ideológicos do mesmo. 

Procura-se, portanto, analisar a dimensão do poder organizativo destes partidos e seus 

respectivos processos deliberativos, verificando, a partir da caracterização da estrutura da 

organização partidária, a) se essa relaciona os aspectos de suas linhas de pensamento ideológico 

com os fatores eleitorais, b) se esses corroboram a oligarquização da estrutura organizativa 

interna – segundo a lei de ferro descrita por Michels em Sociologia dos Partidos (1982) – c) ou 

ainda, se vai ao encontro da probabilidade de Panebianco (2005), que defende que não há 

prevalência dos interesses diretivos sobre os organizativos, mas uma cooperação entre eles. 

Desse modo, tal conjectura objetiva compreender a referida proposição acima destacada 

através da análise da direção partidária. Mostrar se há reciprocidade entre a organização 

partidária e os objetivos partidários, abordando a coerência entre deliberações e conteúdos 

programáticos estabelecidos nos documentos oficiais dos partidos, definidos em seus respectivos 

congressos, e questionando se esses refere-se às deliberações organizacionais norteiam ou não 

princípios ideológicos e se servem de instrumentos para manutenção dos postos de comando 

partidários, constituindo entraves para o desenvolvimento da mesma no âmbito eleitoral. 

Na teoria de Robert Michels (1982), a direção passa a dominar a organização partidária, 

de forma a centralizar as suas ações administrativas, afastando das deliberações partidárias 

militantes e oposicionistas. Há propensão à concentração de poderes nas mãos de uma oligarquia 

“quase” irremovível, antagônica à aspiração de participação geral. Teoricamente, o chefe da 

organização partidária deveria ser apenas uma espécie de empregado, estando todas as suas 

funções restritas à fiscalização do estatuto, e suas deliberações em acordo com a vontade coletiva 

do partido. Porém esse controle sobre a direção organizativa do partido se dilui, pois membros e 

filiados exercem controle sobre as ações políticas de seus dirigentes apenas sob a forma de 

reduzidas prestações de contas e comissões de controle remetidas por seus dirigentes 

organizativos. Essas mudanças não decorrem nem de convenções especiais nem de mudanças de 

estatutos, mas da força política dos próprios dirigentes. Isso, sem consultar nem pedir 

colaboração às bases. 

Michels defende que os partidos nascem com certos objetivos e demandas comuns aos 

participantes, a partir das quais é forjada a fisionomia organizativa. Posteriormente ela é 

abandonada ou amalgamada por outros objetivos e demandas que surgem no interior da 

organização e vêm a se tornar preponderantes sobre os anteriores, para manutenção seja da 

própria autossobrevivência organizativa, seja da diversificação dos objetivos dos diferentes 

agentes organizativos diretivos. 
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Na obra Modelos de Partidos (2005), Ângelo Panebianco vê como abordagem 

fundamental a estrutura organizativa, essa preponderante sobre as demais abordagens e 

perspectivas vistas até então como primordiais ou fundamentais, tais como: dinâmicas eleitorais; 

funcionamento concreto das instituições estatais influenciadas pelos partidos; relação entre os 

partidos e as classes sociais; ideologia política; sistemas partidários etc. 

A perspectiva organizativa como centro norteador sobre os demais aspectos da esfera 

política partidária tem o intuito de explicar o funcionamento e as atividades organizativas no 

tocante às alianças e conflitos pelo poder em seu núcleo interno, entre os diferentes agentes que 

compõem a organização. Visa assim caracterizar o funcionamento e atividades no interior da 

organização partidária como: as dinâmicas condicionadas pelo ambiente (eleitoral, parlamentar), 

a divisão do trabalho etc. Panebianco, inspirado em Robert Michels, também vê como objetivo 

principal da direção organizativa garantir, perpetuar ou aumentar o poder social daquelas elites 

restritas que a comandam. Ou seja, utilizam o partido como instrumento de manutenção e de 

ampliação do poder de uma minoria diferindo no tocante ao que diz respeito à subtração dos 

objetivos primários por parte da direção organizativa. Sob a ótica de Panebianco, esta busca 

compatibilizar objetivos primários com interesses diretivos sem perda substancial de nenhuma 

das posições. 

A organização serve de instrumento para a realização dos objetivos (interesses) de seus 

titulares, mais do que isso, ela é percebida como uma estrutura que responde e se adapta a uma 

multiplicidade de demandas por parte dos vários jogadores7, procurando manter um equilíbrio 

entre essas diferentes demandas. Para manutenção dos postos de comando da organização 

partidária, segundo Panebianco, entende as direções controlam a distribuições dos incentivos 

coletivos e os incentivos seletivos. Incentivos aqui se definem como: benefícios ou promessas de 

benefícios futuros. Os incentivos coletivos (identidade, solidariedade e ideologia) são aqueles que 

a organização deve distribuir igualmente com os seus participantes, percebendo a participação 

dos membros e filiados como fruto de uma comunhão de valores, no intuito de realizar os 

objetivos oficiais do partido. Os incentivos seletivos são benefícios (poder, status e benefícios 

materiais) que a organização deve distribuir somente com alguns participantes, de modo desigual, 

percebendo a participação enquanto resultado da busca de interesses privados, individuais e que 

privilegiam os interesses da organização. Os incentivos seletivos estão associados à tutela da 

organização (por parte dos próprios dirigentes, obviamente!) para a manutenção do equilíbrio e a 

                                                        
7 Jogadores está empregado aqui no sentido de grupos que buscam controlar as instâncias intrapartidárias através de 
pressão política. 
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mediação entre as demandas especificas dos grupos que, por vezes, geram disputas por cargos no 

interior do partido. Para Panebianco, há necessidade de equilíbrio e equidade entre a quota de 

incentivos coletivos e a de seletivos, que devem ser distribuídos dentro do partido, para que este 

não perca a credibilidade diante dos membros e filiados, na busca na realização dos objetivos 

oficiais (“a causa”), nem quebre com a continuidade organizativa dos seus dirigentes. 

Concluindo, os objetivos oficiais prescritos pela ideologia não são mera fachada na visão de 

Panebianco, contrariamente a Michels, pois alguns desses objetivos oficiais têm de ser realizados 

para não acarretar custos insustentáveis para a organização. 

Surge aqui a possibilidade de inverter o raciocínio da teoria da contingencia: em vez de 

considerar a organização como uma espécie de “objeto passivo”, à mercê das variações 

“contingentes” do ambiente, é possível também compreendê-la, em certas circunstâncias, como 

sujeito ativo capaz de manipular essas mesmas variáveis, pelas quais – segundo a teoria da 

contingência – ela seria manipulada. Assim, por exemplo, em certas circunstâncias, a organização 

é capaz de influenciar o próprio ambiente, de adaptar este a si própria e é capaz de ampliar ou 

restringir as próprias dimensões; por fim, de escolher, dentre as várias alternativas, a mais 

congruente com a própria fisionomia organizativa (PANEBIANCO, 2005). “A tentativa aqui é de 

integrar os imperativos técnicos (ambiente, por exemplo) e jogos de poder infra-organizativos nos 

partidos políticos” (PANEBIANCO, 2005: 349). 

Um partido é uma comunidade de estrutura particular (pessoa jurídica de direito privado, 

organizado nos termos da legislação constitucional em vigor, sendo regido por seu programa e 

estatuto). Firmando essa posição, a organização tende a se tornar um elemento essencial da ação 

do partido, passando os interesses e posicionamentos de sua direção a serem prioritários em 

relação aos demais. A organização dos partidos é elemento primordial nessa perspectiva – que 

versa sobre a possibilidade da prevalência dos objetivos da direção sobre os demais interesses da 

organização –, mais do que a própria doutrina – seu pensamento político-ideológico – e mais do 

que sua base social, pelo menos em termos de relevância sobre o processo diretivo intrapartidário 

e a publicação do mesmo além das estruturas internas. 

A estrutura organizativa partidária é determinante, por exemplo, na definição do 

programa político. Para fins de resoluções programáticas dentro das estruturas desses partidos, é 

considerado como documento norteador o que é decidido no âmbito de seus congressos nacionais 

que, uma vez realizados, devem orientar a vida política dessas organizações. No entanto, é função 

privativa das direções executivas – comitês centrais (caso do PCB e do PSTU) e diretório 

nacional (caso do PSOL) – decidirem quem participa – das eleições de seus integrantes –, pois só 

a direção pode convocar o congresso nacional do partido e votar seu regimento interno. Esses 
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aspectos dão vantagem às comissões diretivas na aplicação das orientações políticas que serão 

debatidas no congresso interno e, posteriormente seguidas por todos os órgãos e filiados do 

Partido. Exemplo disso está presente no estatuto do PSOL: 

 
Art. 36 - As resoluções do Congresso representam a posição oficial do 
Partido e são válidas para todos os órgãos e filiados, não podendo ser 
substituídas ou revogadas senão por outro Congresso ordinário ou 
extraordinário (Estatuto do PSOL, 2004: 6). 

 

Não é demasiada a analogia com a teoria das elites, desenvolvida por Joseph Schumpeter, 

na qual organizações tendem a garantir a sua sobrevivência e a mediar objetivos e demandas 

heterogêneas, definindo as preferências ou rumos que norteiam os objetivos e escolhas destes 

partidos com vistas a um melhor desempenho nas disputas eleitorais. 

Examinaremos as relações desses partidos de esquerda radical com o ambiente eleitoral e 

como este ambiente influencia a estrutura organizativa deles, no tocante aos objetivos partidários 

e diretivos, objetivando perceber se existe uma relação recíproca entre esses ou se as 

organizações partidárias são utilizadas pelas direções para interesses próprios dessas últimas. 

 

1.5 A segunda hipótese: a arena eleitoral como área subsidiaria às disputas políticas da 

arena sindical 

O tipo de postura que esses partidos desempenham diante do ambiente em que estão 

inseridos – as eleições – adaptação ou domínio, conceitos utilizados por Ângelo Panebianco 

(2005), auxilia-nos a desvendar os interesses subjetivos contidos na participação desses partidos 

no processo eleitoral. 

Manifesta-se nos partidos de esquerda radical, principalmente o PCB e o PSTU, uma 

postura a que o partido se adapta – aquela em que o ambiente exerce predomínio sob a 

organização –, em que as agremiações de esquerda radical passam a concorrer na arena eleitoral 

de forma que privilegiam, em seu discurso partidário, apenas a manutenção de posicionamentos 

ideológicos e a firmação de posturas políticas, porém muito distantes de ocasionarem sucessos 

políticos relevantes. Então, encoraja-nos acreditar que esses partidos podem utilizar o espaço da 

arena eleitoral enquanto local privilegiado de visibilidade de mídia e política, na tentativa de 

ocupar outros espaços políticos em que teriam melhor inserção junto à população. Ou seja, 

buscam o sucesso na arena sindical, utilizando a eleitoral enquanto campo intermediário. 

Propomos entender a organização partidária da esquerda radical e seus objetivos na 

disputa eleitoral utilizando a perspectiva que tem por base as características originárias destes 
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partidos políticos, sendo esse aspecto essencial para a formulação de estratégias eleitorais tão 

particulares e diferentes do que propõe a maioria dos partidos políticos no processo eleitoral. Para 

fundamentar essa hipótese, utilizo a questão sindical enquanto intrínseca à identidade dessas 

organizações políticas, inclusive com a inserção eleitoral como extensão da sindical. 

Historicamente, a arena sindical representa um campo de atuação para os partidos de 

origem socialista e operária desde os primeiros tempos do desenvolvimento do capitalismo, por 

constituir espaços para os operários aglutinarem forças e desenvolverem a ação coletiva em 

detrimento da dispersão dos operários no inicio da união de classe. O desenvolvimento do 

proletariado realizou-se por intermédio dos sindicatos e por sua ação conjunta com os partidos 

das classes operárias. Os partidos socialistas dedicados às lutas da classe trabalhadora dedicaram-

se sempre às bandeiras dos sindicatos, para dirigi-los e, ao mesmo tempo, utilizar essa 

experiência como processo posterior às lutas de classe no campo político-estatal. 

O papel dos sindicatos enquanto elemento político de construção e de organização 

partidária é significativo nas metas estabelecidas pelos três partidos de esquerda radical. A 

tradição histórica dos mesmos, oriunda do trabalho e da luta junto às entidades sindicais, por 

vezes liderando-as (caso principalmente do PCB), faz com que os partidos de esquerda radical 

utilizem os aspectos sindicais a que tanto se assemelham para lutar nessa esfera e torná-la, uma 

vez mais, um campo de atuação política. Exemplo disso ocorre com o PCB que, em suas 

resoluções, se propõe: 

 

lutar pela construção de um instrumento intersindical nacional, que 
reagrupe o sindicalismo classista, de forma a organizar os trabalhadores 
para a luta contra o capital, a partir das fábricas, dos campos e dos locais de 
trabalho em geral. [...] Desenvolver um trabalho ideológico no sentido de 
reafirmar a necessidade do socialismo no Brasil, como parte da luta pela 
futura sociedade comunista (PCB, 2005). 

 

A justificativa para a atuação dos partidos na arena sindical é que sua origem partidária 

com forte viés ideológico, de caráter classista-trabalhista, impõe às organizações de esquerda 

radical participarem das lutas sindicais. Por esses partidos buscarem a representação classista 

tanto quanto (ou até mais) a representação eleitoral, a arena sindical passa a ser um campo de 

disputa entre esses partidos como também de busca de manutenção de identidade classista 

imprescindível a esse tipo de organização. Os partidos supramencionados não se limitam à 

atividade específica (busca por votos ou ganhos eleitorais) ou ao ambiente onde se desenvolve 
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essa atividade (arena eleitoral), mas à procura de outros tipos de ganho político, não inseridos 

exclusivamente nas perspectivas de âmbito estritamente parlamentar-eleitoral, mas vislumbrando 

postos de comando nas instâncias sindicais. 

Para ilustrar esse prognóstico político de atuação sindical que a esquerda radical nos 

propõe, é necessário entender a problematização feita por Ricardo Antunes em “Adeus ao 

Trabalho?” (2003) podendo o autor nos oferecer algumas indicações no tocante a tal participação. 

Ao destacar o enfraquecimento dos sindicatos, resultante da crise no mundo do trabalho – 

fragmentação, heterogeneização e complexificação da força de trabalho, assim como o 

corporativismo das instituições sindicais, que ameaçam a organização sindical tradicional 

(redução de taxas de sindicalização, redução do emprego tradicional, eliminação de classes 

profissionais) –, desse modo revela, no cenário sindical, a predominância das propostas de troca 

de direitos e benefícios pela manutenção do emprego e do subemprego. Diante desse quadro, 

Antunes propõe a possibilidade de ocorrer uma revolução a partir do subproletariado 

(terceirizados, temporários, informais). E sugere que a “revolução de nossos dias é desse modo, 

uma revolução no e do trabalho. É uma revolução no trabalho na medida em que deve abolir o 

trabalho abstrato, o trabalho assalariado, a condição de sujeito-mercadoria, e instaurar uma 

sociedade fundada na auto-atividade humana, no trabalho concreto que gera coisas socialmente 

úteis, no trabalho social emancipado” (ANTUNES, 2003). Podendo, dessa forma, ser um alicerce 

ao pensamento dos partidos da esquerda radical quanto à disposição dos mesmos em disputar 

espaços na arena sindical. 

O PCB, o PSOL e o PSTU são partidos que buscam representatividade política 

institucional, porém a legitimação “externa” de sindicatos serve para inserir parte dos quadros 

desses partidos nessas organizações civis, tentando dominar as representações de classe fora da 

arena política decisória, em que podem obter mais sucesso (LACERDA E MOURA, 2010). 

Desse modo, PCB, PSOL e PSTU formaram uma frente de oposição de esquerda, na arena 

política eleitoral e parlamentar e no movimento sindical, ao PT e a CUT. No espectro ideológico 

dos partidos de esquerda radical, o PT é o partido social-democrata tardio, de origem operária e 

apoiado nas estruturas sindicais pela principal central sindical brasileira – a CUT (Central Única 

dos Trabalhadores) –, que assumiu, no governo, as posturas e o ideário social-democrata e liberal. 

Percebe-se que os partidos de esquerda radical tentam ocupar o espaço que antes havia sido seu 

(caso do PCB) e que hoje é de ocupação da CUT e do PT, utilizando-se do espaço das eleições 

para divulgar suas propostas e posteriormente buscar inserir-se na arena sindical. 

Descartando as perspectivas meramente eleitorais que são propostas no pleito eleitoral, ou 

as supostas possibilidades de disputas de cargos executivos (que não existiam na realidade), os 
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partidos de esquerda radical, porém, não apresentam a impossibilidade de construir ferramentas 

para além desse quadro. O PSOL, em sua proposta enquanto representação (não apenas da arena 

eleitoral) da classe trabalhadora, coloca-se como parte de uma alternativa de esquerda que busca 

dissociar-se dos partidos de esquerda vinculados ao governo (PT, PCdoB, PSB e PDT), 

almejando claramente uma inserção social estratégica na classe trabalhadora e nos movimentos 

populares, inserção capaz de, com o tempo, construir o lastro social de que o partido ainda não 

dispõe. 

 

As arenas representam as diversas mesas de jogo a que o partido concorre e 
das quais extrai – com uma soma proporcional ao êxito dos diferentes jogos 
– os recursos necessários para o seu funcionamento (PANEBIANCO, 
2005: 409). 

 

O PSOL e o PSTU – por serem cisões do PT (ocorridas respectivamente em 2004 e 1992) 

– e o PCB que, até fim dos anos 1970, era o principal referencial teórico da esquerda nacional, 

posteriormente sendo superado pelo nascimento do PT no início dos anos 1980, podem 

enquadrar-se enquanto partidos que buscam pressionar o PT. Assim agem – segundo diversos 

informes publicizados pelos partidos de esquerda – em razão de o Partido dos trabalhadores 

afastar-se de suas origens históricas de partido operário comprometido com as lutas dos 

trabalhadores e de combate intransigente a todas as variantes burguesas. Portanto, buscam ocupar 

um espaço à esquerda que estaria disponível não só na arena eleitoral, como também em outras 

arenas políticas e nos movimentos sociais, principalmente priorizando a atuação sindical, por 

conta da adaptação à institucionalidade e ao eleitoralismo por parte do PT. Ou seja, ao se 

posicionar ante a atuação pragmática do partido mais forte do seu espectro político, os partidos de 

esquerda radical não perseguem apenas o eleitorado que não migrou com o PT para o centro, mas 

vislumbram adicionar a possibilidade de ganhar influência junto os setores de massas. A grande 

tarefa dos partidos de esquerda radical, relevantemente os de influência trotskista (como o PSTU 

e PSOL), passou a ser ganhar a direção dos setores trabalhistas na arena sindical e dos 

movimentos sociais para “conduzi-los” à luta pelo poder. A arena eleitoral passa a ser um campo 

indireto ou secundário do qual esses partidos se utilizam visando à direção de sindicatos ou 

principalmente das centrais sindicais em disputa, a Conlutas e a Intersindical. Tese essa a ser 

testada mais tarde. 

No intuito de influenciar esses setores organizados das massas, os partidos em apreço se 

utilizam da crítica política à direção majoritária do PT e da CUT, procurando fortalecer uma 
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imagem própria nos embates sociais e eleitorais. Desta forma, utilizam esse subsídio enquanto 

subterfúgio para pleitear as direções de centrais sindicais e movimentos de sociais. Ocupar um 

espaço à esquerda que estaria disponível no movimento social, priorizando a atuação sindical, 

atribui importância das lutas diretas. Não só disputar este espaço institucional, construir um pólo 

de esquerda e eleger parlamentares, mas considerar que a campanha eleitoral, assim como os 

eventuais mandatos deverão estar a serviço das lutas diretas dos partidos de esquerda radical fora 

da arena política eleitoral-parlamentar, nas disputas por representação nos movimentos sindical e 

popular, na visão dos mesmos, porque as lutas diretas8 são determinantes para conquistar as 

mudanças favoráveis para a maioria do povo. Para a esquerda radical as lutas diretas podem fazer 

avançar realmente o país para o socialismo. 

Percebem assim que os fins eleitorais – pela baixa perspectiva de vitória eleitoral – são tão 

importantes quanto os não eleitorais – divulgação das propostas político-partidárias, busca de 

representatividade junto a diferentes setores da sociedade civil, oposição aos partidos de esquerda 

que se encontram na posição de situação. Segundo Downs, “não importa qual dos dois fins – 

defesa das ideologias ou assumir os cargos políticos – seja visto como sendo decisivo, o outro 

será um fim subsidiário, necessário para consecução do primeiro”. (DOWNS, 1999: 133) Porém 

o mesmo autor ressalta que, “em sistemas multipartidários, os partidos se empenhem em se 

distinguir ideologicamente um dos outros e em manter a pureza de suas posições”. (DOWNS, 

1999: 147) Talvez essa necessidade de distinção seja permissiva aos partidos de esquerda radical. 

 

1.6 A terceira hipótese: as relações da esquerda radical com o processo eleitoral 

Com base nos aspectos relatados até então, para nortear a pergunta de partida deste 

trabalho (Por que os partidos ideológicos de esquerda radical como PSTU, PSOL e PCB insistem 

no caminho eleitoral, se não há no eleitorado brasileiro, esquerdistas radicais em número 

suficiente para apoiá-los?), os pressupostos teóricos destacados até agora referentes à estrutura 

organizativa e arena sindical auxiliam na resolução do primeiro problema da pergunta de partida, 

que são os interesses subjetivos fora da arena eleitoral. Porém, ao restringir a pergunta de partida 

à esfera político-partidária das eleições, poderíamos seguir a pista sugerida pela teoria da escolha 

racional presente no livro Uma teoria econômica da democracia (1999), que propõe duas 

questões que podemos trazer ao nosso objeto de pesquisa. A primeira está relacionada aos 

partidos que visam ganhar eleições; a segunda trata dos partidos que procuram influenciar a 

                                                        
8 No sentido empregado pelos partidos de esquerda radical, o conceito de lutas diretas aborda a participação desses 
partidos em setores externos às arenas políticas: parlamentar e eleitoral, com foco principal nos setores proletários, 
sindicais, juventude, movimentos sociais, entre outros. 
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plataforma política de outro(s) partido(s), principalmente os que se encontram em um mesmo 

espectro ideológico, os denominados “partidos de chantagem”. 

Na primeira hipótese, Anthony Downs defende que partidos fundados com o propósito 

explícito de ganhar eleições surgem a partir da avaliação de que um expressivo número de 

eleitores não têm seus pontos de vista expressos pelas agremiações existentes. A aplicação da 

teoria normativa, desse modo, trata de sujeitos racionais ou inteligíveis, cujas ações podem ser 

alteradas pela mudança de seu contexto institucional. Ou seja, os partidos enquanto instituições 

políticas são formas de regular ou direcionar as atividades de pessoas que são capazes de 

responder de forma previsível a seus comandos. É utilizada aqui a noção de racionalidade 

instrumental, na qual se denota uma capacidade racional mínima por parte dos referidos partidos 

e eleitores. 

Verificando a segunda hipótese – a dos partidos de chantagem –, os dirigentes de tais 

agremiações não visam primeiramente ganhar eleições, mas influenciar partidos já existentes, por 

meio da ameaça de perda de votos representada por sua entrada na competição eleitoral. A rigor, 

esses partidos da esquerda radical lograram influenciar as plataformas dos grandes partidos no 

mesmo espectro ideológico (no caso aqui, o Partido dos Trabalhadores), embora não tenham 

vencido nenhuma eleição nacional. Os fundadores do partido podem dar, por exemplo, todos os 

sinais de que pretendem disputar seriamente os pleitos, mas na prática, ao obter apenas resultados 

eleitorais limitados, continuam a disputar as eleições sem obter sucesso eleitoral (LACERDA E 

MOURA, 2010). 

Downs (1999) conceitua que os partidos de chantagem e os novos partidos (caso do 

PSOL) surgem quando há a oportunidade de reduzirem uma grande parte do apoio de um partido 

mais antigo, desenvolvendo-se entre ele e seus antigos eleitores. Isso ocorreu quando do 

surgimento de uma situação favorável para o aparecimento de um novo partido (por exemplo, as 

acusações de corrupção contra o Partido dos Trabalhadores que proporcionaram o surgimento do 

PSOL). 

Os partidos de esquerda radical também têm como propósito vencer as eleições – se 

analisarmos que sob a teoria da escolha racional direcionada a fins, qualquer partido na esfera das 

disputas eleitorais visa a esse propósito –, “mas são frequentemente mais importantes como 

meios de influenciar as políticas de partidos de mesmo espectro político e de melhor desempenho 

eleitoral” (DOWNS, 1999: 161). São partidos que têm pouca ou nenhuma perspectiva de vitórias 

eleitorais, por diferentes fatores – programa político radical, ideologia sectária voltada a parcelas 

limitadas do eleitorado atual, pouca inserção na sociedade civil, dificuldade em fazer coligações 

do tipo pragmática –, e visam influenciar a plataforma política de outros partidos, principalmente 
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os mais à esquerda que detêm parcelas significativas do eleitorado e que buscam vencer as 

eleições. Isso ficou evidenciado no discurso do PSOL que, no segundo turno, conjecturou – 

através de documentos de algumas lideranças partidárias – a possibilidade de recomendar o voto 

em Lula, caso ele se comprometesse, por escrito, a adotar pontos abandonados pelo governo 

petista. Nota-se que tais pontos não são do programa do PSOL, mas sim posições históricas do 

PT. Por conseguinte essa possibilidade foi derrotada internamente e preterida pelo voto nulo. 

Essa mesma alternativa foi recomenda pelas lideranças partidárias de PCB e PSTU, que sequer 

viabilizaram apoio político ao candidato a Presidente do Partido dos Trabalhadores (PT). 

Essa influência ou chantagem, usando termos de Downs (1999), dá-se da seguinte forma: 

os partidos de esquerda radical se investem de características morais, éticas e ideológicas do tipo 

“não-cooptadas pelo sistema político vigente”, buscando assim diferenciar-se dos partidos de 

esquerda que estariam mais ao centro e, por isso mesmo, comprometidos com interesses não 

classistas e ideológicos, mas apenas eleitoreiros e governamentais, formando assim um bloco 

“mais a esquerda” na disputa multipartidária que caracteriza o atual sistema político eleitoral. 

O “partido popular” ao qual o PSOL tenta vincular sua identidade, é o tipo de partido que, 

mesmo tendo a revolução num horizonte distante, propõe um discurso para melhorar a vida de 

“todo o povo” independentemente de classe, como fez o PSOL, ao falar em ética e propostas 

concretas sobre “juros” e “emprego” em 2006 ou como fizeram determinados candidatos a 

prefeitos deste partido em 2008. Na prática, propuseram-se “levar o capitalismo para a periferia”, 

para melhorar a vida do povo pobre. Algumas das propostas políticas de governo do PSOL nas 

eleições de 2006 foram de caráter social-democrata – socialismo moderado e legislativo 

fundamentado na consolidação do welfare state:  

 

redução rápida da taxa de juros para cerca de 4%; Fim do superávit 
primário, economia feita pelo governo para pagar juros da dívida; Criação 
de uma fórmula de reajuste do salário mínimo baseada no crescimento do 
PIB; Reavaliação e aperfeiçoamento do Bolsa-Família; Revolução 
educacional, ampliando a qualidade das escolas públicas e o número de 
vagas nos ensinos infantil e médio; Assentamento de 1 milhão de pessoas 
que vivem "em beira de estrada", com desapropriação de áreas 
improdutivas; Política externa voltada para a construção de um "projeto 
sulamericano. (Entrevista de Cesar  Benjamin – vice-candidato à 
Presidência da República pelo PSOL em 2006 – ao jornal Folha de São 
Paulo em 23 de julho de 2006) 
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Contrariamente ao PSOL, que adotou o conceito de cidadania em lugar do conceito de 

classe, o que significou governar para todos os grupos (inclusive a burguesia), conforme previsto 

em seu programa baseado num tipo de socialismo evolucionista, que se limita a propor um 

desenvolvimento sustentado dentro do capitalismo, os candidatos apresentados pelo PSTU e, 

ocasionalmente, pelo PCB, preferiram centrar o debate nas temáticas classistas e revolucionárias. 

O PSTU propôs um programa socialista: de caráter anticapitalista, antiimperialista e 

antilatifundiário, contra o pagamento da dívida externa, que impulsionasse a luta dos 

trabalhadores pela expropriação dos monopólios e pela construção dos conselhos populares, além 

de instrumentos de democracia direta. Questões programáticas estas não presentes no PT, ou seja, 

a concepção de socialismo, de internacionalismo e seu caráter revolucionário. 

Durante os processos eleitorais de 2006 e 2008, o PCB pregou o discurso do “partido 

classista”, marxista (do Manifesto Comunista) e leninista: colocando-se ainda enquanto partido 

representante do modelo de partido de vanguarda, que só participa das eleições para fazer 

propaganda revolucionária. 

O PCB e o PSTU defendem o papel de partido revolucionário capaz de agrupar militantes 

e de dirigir à revolução brasileira. Um partido de combate, que esteja presente nas grandes e 

pequenas lutas da classe operária e dos setores populares e que reivindique o método da ação 

direta, da mobilização das massas, e não a ação parlamentar, como o centro da sua atividade. É 

esse dilema que está na raiz da divergência entre PSOL, PSTU e PCB na Frente de Esquerda de 

2006, que retrataremos em um capítulo mais adiante. 

A dimensão eleitoral medida pelo número de votos tem efeitos essencialmente indiretos 

sobre essas organizações partidárias, pois os partidos de esquerda radical percebem muitas vezes 

as suas relações com o ambiente externo apenas em termos de filiados e militantes, em 

detrimento do número de eleitores. 

A possibilidade de vitória eleitoral no atual contexto político é mínima, pelos motivos e 

ações destacadas. Mas a decisão de pressionar a esquerda governamental abre possibilidades para 

explicações quanto à atuação desses partidos no espaço político e em toda a amplitude de suas 

arenas (eleitoral, parlamentar, sindical e de movimentos populares). 

Por essa razão, destacamos que essa terceira premissa – referente à premissa dowsiana dos 

partidos de chantagem – pode vir a ser testada, ainda consoante os “interesses subjetivos” que 

norteiam a participação desses nos processos eleitorais. Pela pouca inserção junto ao eleitorado, 

continuam a participar do processo eleitoral, senão enquanto objetivo primário, ao menos como 

efeito latente. 
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As eleições brasileiras revelaram que as candidaturas de esquerda radical (PCB, PSTU e 

PSOL) se dispuseram a fazer divulgação das idéias socialistas. A postura dessas organizações, 

internalizadas nas propostas de governo e no discurso de suas lideranças, privilegiou o forte 

embate contra a esquerda governista do Partido dos Trabalhadores (PT), levando-nos assim a 

questionar se essa postura não é um tanto de “infantil”, fazendo-se referência aqui a um dos 

textos clássicos de Lênin, “Esquerdismo, doença infantil do comunismo”, escrito em abril de 

1920, nele o revolucionário russo tentou resumir as lições que o Partido Bolchevique tirou do seu 

envolvimento em três revoluções no espaço de doze anos e apresentá-las de forma própria para os 

Comunistas Europeus, já que era a eles que se dirigia. Desse texto, podemos tirar lições valiosas 

sobre a atuação dos radicais no processo eleitoral, em que se realça que os principais perigos para 

estes provêm tanto do oportunismo reformista, de um lado, quanto do doutrinarismo, de outro. 

Para Lênin, os radicais de esquerda não deveriam ter posições extremadas dogmáticas (no sentido 

de sectárias e restritas), como também não deveriam ter posições que demonstram vacilação, que 

politicamente não acumulam nada e não possuem eficácia eleitoral. Assim retrata ao Partido 

Comunista: 

 

O Partido Comunista não deve assumir compromissos [...] deve conservar 
pura a sua doutrina e imaculada a sua independência frente ao reformismo; 
sua missão é marchar na vanguarda, sem deter-se ou desviar-se de seu 
caminho, avançar em linha reta em direção à revolução comunista (LÊNIN, 
1920). 

 

Portanto, entre grandes épocas revolucionárias há as que não são revolucionárias. 

Enquanto a estrutura de classes e sua superestrutura estatal permitem o desenvolvimento das 

forças produtivas, mesmo havendo contradições, a sociedade vive uma época não revolucionária 

de equilíbrio reformista. No presente momento, estamos ao que me parece não vivendo então 

uma época de revolução socialista e operária contra o sistema social e o estado capitalista, salvo 

os atuais e ainda engatinhando regimes políticos mais progressistas na América do Sul, casos de 

Venezuela, Equador e Bolívia. Porém sem ainda apontar se ocorrerá uma revolução de caráter 

operário e socialista. Valter Pomar, conhecido dirigente petista, no texto “Construyendo el 

cambio” (2010), ressalta que nenhum dos três países supramencionados ainda podem ser 

considerados socialistas, apoiando-se no argumento que demonstra a insuficiência de 

características sócio-econômicas ou restringir-se apenas a essas para diagnosticar tal 

categorização. 
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Na perspectiva de um socialismo renovado face este novo século que se apresenta ainda 

indefinido, o pensador marxista argentino Atilio Boron, em “O socialismo do século XXI” 

(2010), adverte que a construção do mesmo não pode ficar reduzido à construção de uma nova 

fórmula econômica, por mais determinadamente anticapitalista que esta seja. O socialismo não 

pode reduzir-se à fórmula de redistribuição de bens materiais, como visto nos debates sobre o 

socialismo do século XX, quando foi demonstrado que a socialização da economia foi assimilada 

com a total estatização das atividades econômicas, revelando-se inadequada e deslocada no que 

se refere à construção de um projeto socialista nas condições atuais da economia mundial. Os 

partidos de esquerda radical – em consonância com Boron – em seus documentos oficiais, 

promovem a divulgação da adaptação do pensamento marxista com as características particulares 

do povo da América Latina – movimentos sociais, indigenista e camponês –, no sentido de 

promover a construção do socialismo do século 21. 

Porém o tema do sujeito histórico revolucionário (ou os sujeitos) desse projeto, no qual 

não existe um único sujeito e muito menos um único sujeito preconstituído da transformação 

socialista, como nos séculos XIX e XX, aponta para a centralidade demonstrada pelo crescente 

protagonismo adquirido pelas massas populares que, no passado, eram tidas como incapazes de 

colaborar na instauração de um projeto socialista, como sendo de imprescindível valor não apenas 

tático, mas estratégico na unificação de um processo comum na definição de socialismo como 

também de democracia, apoio esse ainda não obtido pelos partidos de esquerda radical. 

Os impasses teóricos e reais que se apresentam aos partidos revolucionários culminam na 

impossibilidade de construção de uma estratégia revolucionária global, ao menos em curto prazo. 

Ou seja, refaz-se a questão pertinente aos partidos radicais no que respeita à participação dos 

mesmos na esfera institucionalista: como operar em tempos de contrarrevolução? 

Nos próximos capítulos, testaremos a viabilidade das hipóteses. Dessa forma, 

caracterizaremos, em termos organizativos e ideológicos, cada um dos três partidos de esquerda 

radical que compuseram a Frente de Esquerda, formada em 2006, analisando sua relação com o 

governo Lula; suas estratégias eleitorais e aliancistas; seu manifesto político e seu programa de 

governo. 

Neste trabalho, procuramos dar uma resposta às questões que abriram o texto através do 

exame das hipóteses encontradas na literatura sobre partidos políticos. Concluímos o trabalho 

fazendo uma avaliação final das suposições, verificando suas implicações e sugerindo um 

importante acréscimo analítico para a discussão científica do assunto (LACERDA E MOURA, 

2010). 
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Capítulo 2 – A estrutura organizativa e a ideologia-política sindical da esquerda radical 

Introdução 

Na primeira parte deste capítulo, abordaremos a estrutura organizativa dos partidos de 

esquerda radical no Brasil, examinando o quanto as deliberações e escolhas desenvolvidas por 

suas direções organizativas se relacionam com: o programa político, as linhas ideológicas e suas 

estratégias eleitorais, na tentativa de verificar as hipóteses de Downs e Panebianco que buscam 

correlacionar à estratégia eleitoral a manutenção dos postos de comando na estrutura organizativa 

interna. 

Na segunda parte, o objetivo será analisar a atuação e a plataforma política dos partidos de 

esquerda radical junto aos sindicatos, tentando assentar-se enquanto representação política junto 

ao movimento sindical. Caracterizando os partidos, procuraremos verificar se eles utilizam a 

premissa de uso da arena eleitoral enquanto subsidiaria às disputas no âmbito sindical. 

 

2.1 A estrutura organizativa dos partidos de esquerda radical e a sua relação com as 

estratégias eleitorais 

Este tópico aborda a estrutura organizativa dos partidos de esquerda radical no Brasil, 

mais especificamente o Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU), o Partido 

Socialismo e Liberdade (PSOL) e o Partido Comunista Brasileiro (PCB) e examina o quanto as 

deliberações e escolhas desenvolvidas por suas direções organizativas – no PCB o Comitê 

Central, no PSOL o Diretório Nacional e no PSTU o Comitê Central –, no âmbito interno 

influenciam as outras esferas intrapartidárias: filiados, militantes, bases eleitorais, bases de 

formação dos partidos, bases classistas e demais instâncias de quadros. Igualmente, verifica como 

as direções organizativas acima mencionadas se relacionam com o programa político, as linhas 

ideológicas e suas estratégias eleitorais. Realizamos esse exame na tentativa de verificar as 

hipóteses de Downs e Panebianco (mencionadas no primeiro capitulo), buscando observar uma 

correlação entre estratégia eleitoral “parcial” dos partidos de esquerda radical e a manutenção dos 

postos de comando na estrutura organizativa interna. 

Tentaremos buscar elementos que evidenciem uma relação intima entre as estratégias 

eleitorais “parciais” e pouco atraentes ao eleitorado brasileiro e o controle organizativo partidário 

pela sua direção. Nossa premissa é que a direção organizativa dos partidos de esquerda radical, de 

certo modo, utiliza-se das estratégias que ressaltam o idealismo-político e consequentemente não 

agregam sucesso eleitoral, para manter seus cargos diretivos e o controle de deliberações 
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intrapartidárias importantes, tais como a definição do programa político que irá nortear os 

partidos nos processos eleitorais. Dessa forma, tentaremos buscar evidências que possam 

corroborar essa premissa. 

Desse modo, este tópico propõe-se compreender a seguinte questão: a direção partidária 

prevalece efetivamente ou apenas formalmente sobre as demais instâncias político-partidárias? 

Primeiro, tentarei mostrar se há reciprocidade entre a organização partidária e os objetivos 

partidários. Trata-se da coerência entre deliberações e conteúdos programáticos estabelecidos nos 

documentos oficiais dos partidos, definidos em seus respectivos congressos. Segundo, se refere as 

deliberações organizacionais norteiam ou não princípios ideológicos, se servem de entraves para 

o desenvolvimento da mesma no âmbito eleitoral. 

Neste capítulo, procuramos focar a análise na dimensão do poder organizativo destes 

partidos e seus respectivos processos deliberativos, verificando como a caracterização da 

estrutura da organização partidária relaciona os aspectos de suas linhas de pensamento ideológico 

com os fatores eleitorais. 

O exame dessa questão pode ser realizado observando-se o estatuto dos partidos, porém é 

necessário salientar que a estrutura partidária está de acordo com o que diz a Lei Orgânica dos 

Partidos Políticos, dessa forma igualando os principais órgãos de direção e suas respectivas 

funções. A Lei N.9.096, de 1995, no Art.15, coloca que o estatuto do partido político deve conter 

o “modo como se organiza e administra, com a definição de sua estrutura geral e identificação, 

composição e competências dos órgãos partidários nos níveis municipal, estadual e nacional, 

duração dos mandatos e processo de eleição dos seus membros”. Segundo o Art.14 da mesma lei, 

“Observadas às disposições constitucionais e as desta Lei, o partido é livre para fixar, em seu 

programa, seus objetivos políticos e para estabelecer, em seu estatuto, a estrutura interna, 

organização e funcionamento”. 

Portanto, é necessário caracterizar esses partidos (PCB, PSOL e PSTU): como estrutura 

seus membros e filiados; o tipo de funcionamento hierárquico interno (se é vertical ou horizontal, 

se é democrático ou autoritário); a hierarquização desses partidos no tocante a cargos, instâncias e 

órgãos. Ou seja, a abordagem desses aspectos no intuito de se formar (criar uma identidade) uma 

visão mais intimista do funcionamento desses partidos de forma a caracterizá-los enquanto 

organizações políticas. Há a necessidade de caracterizar o funcionamento e atividades no interior 

da organização partidária, examinando a estrutura interna de poder. 

Segundo Panebianco (2005) para analisar a estrutura organizativa de um partido político, 

se faz necessário investigar sua estrutura de poder, verificando como o poder é distribuído no seu 

interior, como ele se reproduz, e como se dão as relações de poder. 



38 

 

2.1.1 PCB - Partido Comunista Brasileiro 

Organização baseada nas teorias de Lenin, a constituição formal do corpo hierárquico 

partidário do PCB aproxima-se da proposta leninista de modelo de partido. Quanto ao 

planejamento sistemático do programa de metas e funções inerentes à ação partidária, baseia-se 

na III Internacional Comunista, fundada em 1919 em Moscou. Em seu manifesto político, o PCB 

declara que se orienta teoricamente pelo pensamento de Marx, Engels e Lênin, incorporando a 

experiência do movimento operário e socialista, nacional e internacional, objetivando uma 

profunda transformação da situação econômica e social no Brasil, advinda do processo 

revolucionário comunista. 

O conceito de partido comunista de Lênin contém forte influência do pensamento de Marx 

e Engels. Porém se distingue dele, ou melhor, supera-o em relação à constituição formal do 

partido, no que diz respeito não só ao conteúdo (ponto central da visão de partido dos 

trabalhadores de Marx), mas principalmente à constituição organizativa do corpo hierárquico 

partidário e planejamento sistemático do programa de metas e funções inerentes à ação partidária. 

O partido de vanguarda de Lênin alicerçava-se num modelo centralizado e empenhado em fundir 

a teoria e a consciência socialistas com o movimento operário espontâneo. Ele define um partido 

de quadros limitados e hierarquicamente organizado como o mais adequado tanto ao estágio de 

desenvolvimento do movimento operário na época, quanto às condições de ilegalidade impostas 

pelo czarismo. Mais tarde, no entanto, valendo-se de maior liberdade proporcionada pela 

revolução de 1905, e subseqüentemente pela de fevereiro de 1917, Lênin manifesta-se totalmente 

favorável a um amplo partido de massas baseado no centralismo democrático (usou a expressão 

pela primeira vez em 1905, ressaltando seu elemento democrático), com eletividade, 

responsabilidade e possibilidade de afastamento das lideranças. Sobre essa elite no seu livro Que 

Fazer? (1978), Lênin afirma: “a consciência política de classes só pode ser levada ao operário de 

fora, isto é, só de fora da luta econômica” (LÊNIN, 1978: 422). E distingue consciência sindical – 

que os operários podiam adquirir espontaneamente – de consciência socialista – que o partido 

tinha por função desenvolver junto ao proletariado. 

O tipo de estrutura partidária que se desenvolveu foi piramidal: uma estrutura que se 

hierarquiza verticalmente, portanto estratificando e segmentando seus membros através de seus 

órgãos e instâncias internas, produzindo filtros de participação nas atividades dos partidos. 

Como verificado em Anna Oppo (2004), na descrição que a mesma faz do modelo de 

estrutura organizativa dos partidos de aparelho, 
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Na base havia as uniões locais – círculos ou seções – com a finalidade de 
enquadrar todos os membros do partido pertencentes a um dado espaço 
territorial (bairro, cidade, país). As seções tinham reuniões periódicas e 
discutiam os principais problemas políticos e organizacionais do momento. 
Ocupavam-se da atividade de propaganda do proselitismo e elegiam os 
próprios órgãos de direção internos e os seus representantes de nível 
superior no partido. Por sua vez, as seções estavam organizadas em nível 
de circunscrição eleitoral ou a nível provincial ou regional, em federações, 
que constituíam os órgãos intermediários do partido com funções 
prevalentemente de coordenação. Enfim, a cúpula era constituída pela 
direção central, eleita pelos delegados enviados pelas seções ao congresso 
nacional que era o órgão máximo de deliberação dentro do partido, o qual 
estabelecia a linha política a que deviam sujeitar-se todas as instâncias do 
partido, desde as seções até a direção central. Todas as posições de 
responsabilidade eram de caráter eletivo e era também função das 
assembléias do partido escolher os candidatos às eleições. Esses últimos, 
uma vez eleitos, tinham um mandato imperativo e eram obrigados a uma 
rígida disciplina de partido na sua atividade parlamentar (OPPO, 2004: 
900). 

 

 Denominado partido de aparelho, partido de organização de massa ou ainda partido de 

quadros, esse tipo guarda correspondência, principalmente, com o partido social-democrata 

alemão do final do século XIX, na sua fase revolucionária, mas pode ser generalizado para a 

maior parte dos partidos socialistas e trabalhistas europeus daquele período. 

A ideologia marxista-leninista visava assegurar a disciplina, a exclusividade do partido de 

organização de massa e sua pretensão incontestável à condição de vanguarda. Dessa forma, a 

relação entre classe operária e consciência da classe operária foi disposta assim: primeiro, o 

partido de quadros, com ajuda dos intelectuais a eles pertencentes desenvolvia a consciência de 

classe, da qual a visão marxista de mundo era o núcleo; depois, essa consciência era transmitida à 

classe operária pela liderança comunista. 

Consoante esse modelo acima descrito, o PCB é constituído pela direção central (Comitê 

Central), eleita pelos delegados enviados pelas seções regionais ao congresso nacional. Esse 

órgão máximo de deliberação do partido estabelece a linha política à qual devem subordinar-se 

todas as suas instâncias, desde as seções até a direção central. Todas as posições de 

responsabilidade – cargos executivos dos órgãos diretivos – são de caráter eletivo, sendo também 

função das assembléias do partido escolher os candidatos às eleições. Esses últimos, uma vez 

eleitos, tem de respeitar um mandato imperativo e sujeitar-se à disciplina do partido na sua 

atividade parlamentar. 
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2.1.2 PSTU – Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado 

O partido funciona com base no conceito marxista de centralismo democrático e conta 

com uma estrutura centralizada por seus organismos de direção, sendo o Comitê Central a direção 

máxima de sua organização, eleito em congresso nacional. As direções regionais (estaduais e 

municipais) discutem e decidem como implementar e adequar a política nacional nos estados e 

cidades e elegem suas direções. As células (organizações de base do partido inseridas em 

movimentos estudantis, populares, organizações sindicais e de trabalhadores, associação de 

moradores etc.) servem para difundir os ideais do partido nessas organizações da sociedade civil, 

discutem e decidem como intervir nas suas frentes e elegem suas próprias direções. 

Os congressos desse partido se realizam a cada dois anos e seus documentos são 

discutidos, inicialmente, por todos os militantes nas instâncias de base. Posteriormente, essas 

instâncias elegem delegados para o congresso, no qual finalmente serão votados os documentos. 

A partir daí, todos os militantes devem cumprir as deliberações definidas em congresso. O partido 

determina que, nos períodos que antecedem os congressos, existe a possibilidade de as diferenças 

se expressarem na organização, na forma de tendências e frações, conforme se observa em 

documentos oficiais do PSTU (Conheça o PSTU; Priorizar as lutas e não o parlamento). 

Todavia, uma vez decidida a política em congresso, as tendências e frações se dissolvem, sendo 

obrigadas a aplicar a política deliberada. A política ressalta-se, é definida pela maioria 

congressual. Uma característica do PSTU quanto ao processo de participação nas deliberações do 

partido é que apenas os militantes votam na política a ser decidida nos congressos. Segundo o 

estatuto que regula o funcionamento da organização partidária, esse “filtro” tem por finalidade 

ressaltar a posição ativa que desempenham os militantes no tocante à realização de tarefas junto 

aos núcleos de base em que atua o Partido – sindicatos, representações operárias, movimentos 

populares de diversos seguimentos –, diferenciando-se, e privilegiando também dos filiados. 

Nessa perspectiva, pode-se localizar o PSTU enquanto partido de células – utilizando a 

tipificação de partidos políticos de Duverger (1970) – correspondente ao modelo de partidos 

organizados em grupos de militantes profissionais, geralmente por local de trabalho, buscando 

sua inserção junto a associações com reivindicação sindical, cujo tipo de organização partidária 

tem por objetivo a agitação política e a propaganda. Portanto, relegam as preocupações 

parlamentares e eleitorais a um plano inferior. 

O Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU) é a seção no Brasil da Liga 

Internacional dos Trabalhadores – Quarta Internacional (LIT-QI) –, autodenominando-se uma 
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organização trotskista9. Seu regime de funcionamento, como já mencionamos, é o centralismo 

democrático10, modelo do Partido Bolchevique Russo de Lênin e Leon Trotsky. Por isso, o PSTU 

defende total independência dos trabalhadores em relação à burguesia11, em sua atuação política e 

em suas lutas. Durante o processo de formação do PSTU, o partido sofreu uma série de 

dissidências 

 

A história do PSTU só pode ser entendida como parte de outra maior: a do 
movimento operário brasileiro dos últimos 35 anos. Vamos ver que 
também somos parte da tradição das greves do ABC paulista do final da 
década de 1970, da formação da CUT e do PT nos anos 1980. Mas que, 
para manter vivo o programa socialista, rompemos com a CUT para formar 
a Conlutas. E rompemos com o PT para formar o PSTU (PSTU, 2009). 

  

A concepção de socialismo do PSTU, assim como a do PSOL e PCB, busca distinguir-se 

dos regimes políticos stalinistas do Leste Europeu, ao se opor à burocracia estatal, uma vez que 

desenvolveram o totalitarismo. 

2.1.3 PSOL – Partido Socialismo e Liberdade 

De acordo com o artigo 30, do seu Estatuto (2004), são órgãos do Partido, divididos 

hierarquicamente em importância: a) o Congresso Nacional; b) a Convenção Nacional; c) o 

Diretório Nacional; d) a Convenção Estadual; e) o Diretório Estadual; f) a Convenção Municipal; 

g) o Diretório Municipal; h) os Núcleos de Base, organizados por cidades, empresas, bairros, 

locais de estudo, trabalho, movimentos sociais, gênero, raça, e todos aqueles reconhecidos como 

tal pelo partido. 
                                                        
9 Trotskismo – A teoria da revolução permanente deriva da análise das revoluções de 1848 feita por Marx, que 
Trotsky reformulou em 1906, aplicando-a à Rússia e voltou a desenvolver em 1928. “Trotsky via a transição para o 
socialismo como uma série de transformações sociais, políticas e econômicas, ligadas entre si e interdependentes, 
que ocorrem em vários níveis e diversas estruturas sociais – feudal, subdesenvolvida, pré-industrial e capitalista- e 
em diferentes conjunturas históricas” (BOTTOMORE, 1983:394). 
10 São os principais fundamentos que definem o centralismo democrático: a democracia interna; o cumprimento 
obrigatório das resoluções partidárias, com o acatamento por parte da minoria das decisões da maioria; o acesso a 
qualquer cargo de direção pela via eleitoral interna, na forma do Estatuto; a liberdade de discussão nos órgãos e 
instâncias partidárias; a responsabilidade e a autonomia de atuação dos órgãos partidários nas respectivas áreas de 
atividade, resguardadas as resoluções políticas e programáticas do partido e o respeito às decisões dos órgãos e 
instâncias superiores; o controle e o acompanhamento das atividades partidárias. É essa a relação dialética que 
viabiliza o Partido como vanguarda revolucionária. A democracia, sem direção coletiva e centralizada, convertia o 
Partido num clube de discussões ou de atividades voluntaristas. O centralismo sem democracia, por seu turno, 
engendra o culto à personalidade, as mistificações e o caudilhismo, e deságua no burocratismo. (Resoluções do 
Comitê Central do PCB, baseadas nas conclusões da Conferência Nacional de Organização do PCB, realizada em 
março de 2008). 
11 Burquesia, na perspectiva do marxismo, é a classe que detém os meios de produção econômicos e 
consequentemente o domínio político na sociedade capitalista. 
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O PSOL apresenta, em sua estrutura organizativa, distintas tendências com diferenças 

programáticas e de atuação quanto ao programa democrático-popular do partido. Dentre elas, 

estão a APS (Ação Popular Socialista) – corrente majoritária que tem como expoente de maior 

renome Plínio de Arruda Sampaio e o MES (Movimento Esquerda Socialista) junto ao MTL 

(Movimento Terra Trabalho e Liberdade), correntes que têm nas figuras de Luciana Genro, 

Martiniano Cavalcante e Heloisa Helena, seus principais nomes. Existem outras tendências, 

porém com menos força política intrapartidária, que coexistem com relevante dificuldade de 

congruência. Entre elas: a Poder Popular, a Corrente Socialista dos Trabalhadores (CST), o 

Enlace criado principalmente por ex-petistas como o ex-deputado João Alfredo, o Coletivo 

Socialismo e Liberdade (CSOL), a Liberdade, Socialismo e Revolução (LSR) e a Revolutas. 
           Quadro 1: Tendências que atuam no PSOL, em números de dirigentes 

TENDÊNCIAS Nº de Dirigentes partidários % 

APS (Ação Popular Socialista) 4 23,5 

MES (Movimento Esquerda 

Socialista) 

3 17,6 

MTL (Movimento Terra 

Trabalho e Liberdade) 

3 17,6 

ENLACE 2 11,75 

CST (Corrente Socialista dos 

Trabalhadores) 

2 11,75 

TLS (Trabalhadores na Luta 

Socialista) 

1 5,8 

CSOL (Coletivo Socialismo e 

Liberdade) 

1 5,8 

Poder Popular 1 5,8 

TOTAL 17 100 

Fonte: Executiva Nacional do PSOL eleita no II Congresso. 

O PSOL se constituiu a partir de dissidências do Partido dos Trabalhadores (PT) e do 

Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU) e acolheu diversas tendências e correntes 

de esquerda – trotskistas e eurocomunistas – que haviam discordado de determinadas políticas, 

principalmente do PT, tais como políticas econômicas neoliberais e reformas que visam retirar 
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direitos dos trabalhadores, privilegiando assim os interesses financeiros não nacionais e o 

abandono dos princípios socialistas. 

O PSOL, de acordo com a análise de seu Estatuto Político (2004), poderia ser classificado 

em sua estrutura organizativa em partido de seções, que apresenta como característica o apelo às 

massas, através do recrutamento de membros. Esse tipo de partido busca sobrepor-se às ações 

exclusivamente eleitorais, através de processos de educação e socialização políticas. O partido 

tem origem na tradição socialista, e seu objetivo original seria o de enquadrar as massas, educá-

las e criar, no seu seio, lideranças populares capacitadas ao exercício do governo. No entanto essa 

concepção de partido apresenta uma deficiência importante: o partido estaria vinculado às suas 

seções, que teriam cúpulas focadas em assegurar o funcionamento regular e permanente da 

organização, reproduzindo, para as estruturas de direção desse tipo de partido, a lógica da 

oligarquização, apontada por Michels (1982) e Duverger (1970).  Sendo assim, o PSOL 

aproxima-se também de outra tipificação de partidos de Duverger, os partidos de comitês, que se 

caracterizam por reunir pessoas em grupos pequenos. Sua organização tem caráter elitista. Porém 

ressaltamos que fica difícil caracterizá-lo enquanto tal tipificação por conta de, em suas estruturas 

a participação popular não ser apenas procurada nos momentos eleitorais. Portanto, o partido não 

fecha sua estrutura completamente, utilizando como parâmetro a definição de Duverger, em sua 

definição de partidos de comitês. No entanto se evidenciam aspectos que relacionam o partido 

nas duas conceituações de Duverger. 

 

2.1.4 Sobre a divisão do poder interno e as relações entre direção e objetivos partidários: 

Testando a teoria das elites 

A colocação da perspectiva organizativa como um forte norteador dos interesses políticos 

“subjetivos” na atuação dos partidos de esquerda radical sobre aspectos da esfera política e 

partidária – programa político e pensamento ideológico – e inserido no processo eleitoral, tem o 

intuito de explicar o funcionamento e as atividades organizativas no tocante às alianças e 

conflitos pelo poder que ocorrem em seu núcleo interno, entre os diferentes agentes que 

compõem a organização. Procura assim verificar se as estratégias político-eleitorais traçadas pela 

organização correspondem aos interesses próprios – manutenção do seu poder político através de 

postos de comando e poder de deliberação das plataformas partidárias – de suas direções, 

corroborando a perspectiva da lei de ferro das oligarquias de Michels, ao utilizar essas estratégias 

eleitorais. Ou melhor, bandeiras políticas históricas pouco atraentes do ponto de visto de apoio 

eleitoral por parte da população, servindo ao atendimento de interesses diretivos particulares. 
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Para melhor entendimento da estrutura organizativa dos partidos de esquerda radical e da 

forma como se distribui o poder no plano intrapartidário, devemos traçar um mapa do poder dos 

partidos políticos, privilegiando a análise de suas instâncias partidárias e de seu processo 

deliberativo. Vamos resumir o que já foi explanado nos tópicos individuais referentes a cada 

partido, para isso, utilizaremos como ponto-de-vista aspectos comuns e também não-associativos 

dessas organizações partidárias, no intuito de revelar características que possam vir a colaborar 

com a nossa perspectiva de compreender se o tipo de estratégia eleitoral traçada pela esquerda 

radical atende a interesses particulares de seus dirigentes políticos. 
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Tabela 3: Organograma piramidal sintetizando os órgãos e instâncias dos partidos de esquerda 
radical.  
  

É o órgão dirigente máximo do partido, é eleito no Congresso Nacional, tem por poderes: 
convocar o Congresso; garantir a aplicação das orientações e políticas voltadas no Congresso 
Nacional; formular as orientações e políticas necessárias frente a cada conjuntura a serem 
seguidas por todos os órgãos e filiados do Partido; dirigir e orientar as bancadas parlamentares 
do Partido, subsidiando a escolha de suas lideranças e respectivas acessórias, que deverão ser 
nomeadas em acordo entre o Diretório Nacional e a bancada; formular o calendário das 
convenções Nacional, regionais e municipais; além de fixar o regimento interno das 
convenções nacional, regional e municipal. 

 
Congresso Nacional: As resoluções do Congresso 
representam a posição oficial do Partido e são válidas 
para todos os órgãos e filiados, não podendo ser 
substituídas ou revogadas senão por outro Congresso 
ordinário ou extraordinário. È composta pelos membros 
do Diretório Nacional (PSOL) ou Comitê Central (PCB e 
PSTU), através dos delegados eleitos de acordo com a 
proporcionalidade estabelecida no regimento, que assim 
terão voz e voto. Funções: Tem poderes de alterar o 
programa e estatuto do Partido; determinar através de 
resoluções, as diretrizes políticas gerais do partido sobre 
questões fundamentais; Eleger os membros diretivos; 
deliberar sobre fusão e incorporação com outro partido; 
deliberar sobre critérios para políticas de alianças, 
definindo as mesmas para participar das políticas 
eleitorais.      
 

 É responsabilidade dos diretórios estaduais, uma vez ao ano, um censo partidário, com a 
informação da quantidade total de filiados no seu Estado e a quantidade de filiados em 
condições estatutárias, eleger a comissão Executiva estadual; representar administrativamente, 
politicamente e juridicamente o Partido nesses âmbitos; recolher as contribuições dos 
detentores de mandatos estaduais e de seus assessores e efetuar os seguintes repasses à 
instância nacional; cumprir e fazer cumprir as exigências da legislação eleitoral nos 
municípios de sua região, nos processos eleitorais. 

Convenção Nacional/Conferência Política Nacional: 
Tem por funções avaliar a aplicação das diretrizes do 
Congresso e responder aos acontecimentos da atualidade, 
bem como deverá ser convocada quando a legislação 
eleitoral exigir, para efeitos de escolhas das candidaturas 
no âmbito nacional, definição de política de alianças, no 
marco das deliberações e critérios fixados no Congresso, 
será regulada pelo Diretório Nacional, que a constituem 
através de seus membros. 
  

Praticamente as mesmas atribuições dos Diretórios Estaduais acrescidos de atribuições tais como: 
escolher a comissão executiva municipal; encaminhar diretrizes da convenção municipal, da 
convenção estadual, da convenção nacional, do congresso nacional e do diretório nacional; além de 
definir a criação de distritos zonais. 
 
 

      
Convenções Regionais (instâncias estaduais e 
municipais):  os membros do Diretório Estadual e dos 
Diretórios Municipais representados pelos delegados 
eleitos na proporção estabelecida pelo Regimento 
interno, que terão direito a voz e voto; AnalisarAM a 
situação política no âmbito geral e estadual; encaminhar 
as resoluções do Diretório Nacional; eleger os delegados 
estaduais para as Convenções Nacionais; e) eleger os 
candidatos a Governador e Vice-Governador, a 
Senadores, Deputados Federais e Deputados Estaduais, 
assim como homologar as candidaturas a Prefeito e 
Vereador dos diferentes municípios; eleger o Diretório 
Estadual; Revogar o mandato dos membros do Diretório 
Estadual 
 

Tem como objetivo, entre outros, organizar a militância para debater temas atuais; 
realizar cursos de formação; recrutar – no sentido de assumir compromissos com tática 
e estratégia partidária e não somente ser um mero filiado, portanto sendo um quadro do 
partido – novos militantes para o partido, propiciando condições de apoio aos cursos de 
formação política, ao trabalho de agitação e propaganda, tendo direito de exercer critica 
e reivindicações as instancias superiores diretivas. É na base que o militante estabelece 
uma relação orgânica entre o partido e o movimento social, buscando aplicar à política. 
 

OBS: Entre os intervalos dos blocos da pirâmide encontram-se as instâncias partidárias. 
OBS2: OS textos da direita representam as funções dos órgãos partidários. 

Diretório 
Nacional/Com

itê Central 

Diretórios 
Estaduais 

Diretórios Municipais 

Núcleos de base 
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Observando o quadro acima, verifica-se que a estrutura organizativa privilegia 

estatutariamente os Diretórios Nacionais e suas Executivas e diminui a soberania da base 

partidária. Vê-se que as direções nacionais controlam instâncias e processos burocráticos. Desse 

modo, pode se subentender que a direção desenvolve internamente supostas esperanças de classe 

nos seus grupos, na defesa da luta e democracia internas, sob a aparência de que estas são 

redutíveis necessariamente às idéias e interesses que postulam. A organização obedece a uma 

disciplina rígida em nível local12, mais tênue na circunscrição estadual e anula-se na dimensão 

nacional. Ao contrário do que se sabe em algumas vertentes (LIPSET, 1967) da ciência política 

nos estudos sobre estrutura organizativa partidária, as clivagens regionais não ajudam 

efetivamente na descentralização do poder estrutural-organizativo. Ou seja, podem atribuir maior 

autonomia às instâncias locais. Com isso, geram heterogeneidade ideológica e programática nos 

partidos de esquerda radical, como ocorre nos partidos com maior eleitorado, a exemplo do PT. 

O Congresso Nacional é a instância máxima deliberativa dos partidos, e suas resoluções 

só podem ser revogadas por outro Congresso Nacional, constituindo a linha política programática 

e organizativa dos partidos em todo país. Em seus Congressos Nacionais, são definidas as ações 

políticas e sociais a serem adotadas durante pelo menos três anos. Essa é a média temporal que as 

resoluções definem para a realização de outro congresso. Ressalte-se que os Congressos 

Nacionais dos partidos foram secundarizados, perderam poder de fato (não formalmente) 

enquanto locus deliberativos centrais em privilegio as estruturas decisórias deliberativas 

(diretório nacional, conselhos políticos e, principalmente, as executivas nacionais). Os 

Congressos estão restritos a espaços “despolitizados” consultivos e de debate sobre a conjuntura 

político-econômica nacional e mundial, controlados pelas direções nacionais. 

                                                        
12 Para ilustrar como o nível local encontra-se com poder de autonomia reduzido e controlado ainda rígida e 
verticalmente pela direção nacional, mencionamos o fato ocorrido na direção estadual do PCB da Paraiba, quando o 
partido moveu uma ação de investigação judicial eleitoral (AIJE) no TRE-PB, em julho 2007, contra o então 
governador pelo PSDB Cássio Cunha Lima, que havia vencido o pleito a governador da Paraiba em 2006. Na ação, o 
PCB acusou Cássio Cunha Lima de haver distribuído cheques para cidadãos do Estado, por meio de programa 
assistencial mantido pela Fundação Ação Comunitária (FAC), instituição vinculada ao governo estadual, causando 
desequilíbrio na disputa eleitoral em 2006, quando foi reeleito governador. O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba 
cassou o seu mandato, em julho de 2007.  Assumem, em seu lugar, o segundo colocado nas eleições estaduais – José 
Targino Maranhão (PMDB) – que, ao montar sua equipe de governo, beneficiou, com cargos tanto na administração 
direta (Secretária de Infraestrutura) quanto na indireta (Cagepa), dirigentes estaduais do PCB. Posteriormente, deu-se 
o desligamento unilateral desses por parte da Direção Nacional do PCB, segundo a qual o diretório estadual não 
poderia assumir tais cargos sem a autorização expressa da nacional, mesmo essa sabendo anteriormente que um 
possível desfecho da ação do PCB-PB poderia premiar o candidato do PMDB, daí a concessão de tais cargos ao 
PCB, que já o havia apoiado em outros pleitos. Motivo esse que, supostamente, a direção nacional do partido disse 
desconhecer. 
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No tocante ao centralismo democrático e ao principio da direção coletiva, a correlação 

entre centralismo e democracia variou ao longo da história, segundo as condições concretas em 

que a luta de classe se desenvolvia. O PCB, por exemplo, aprendeu com as experiências positivas 

e negativas resultantes dos critérios, orientações e estilo do trabalho de direção. Em certos 

momentos da história política nacional, o PCB conheceu os malefícios tanto dos excessos do 

centralismo como do “democratismo anarquizante” assim julgam os documentos mais atuais do 

PCB. O centralismo democrático, tal como é concebido e aplicado nos dias de hoje – pelo PCB e 

PSTU –, é resultado do aprofundamento e enriquecimento dos seus princípios e da sua prática, 

através de longa experiência. São os principais fundamentos teóricos que definem o centralismo 

democrático: a democracia interna; o cumprimento obrigatório das resoluções partidárias, com o 

acatamento, por parte da minoria, das decisões da maioria; o acesso a qualquer cargo de direção 

pela via eleitoral interna, na forma do Estatuto; a liberdade de discussão nos órgãos e instâncias 

partidárias; a responsabilidade e a autonomia de atuação dos órgãos partidários nas respectivas 

áreas de atividade, resguardadas as resoluções políticas e programáticas do partido e o respeito às 

decisões dos órgãos e instâncias superiores; o controle e o acompanhamento das atividades 

partidárias. É essa a relação dialética que viabiliza o partido como vanguarda revolucionária. A 

democracia, sem direção coletiva e centralizada, convertia o partido num clube de discussões ou 

de atividades voluntaristas. O centralismo sem democracia, engendra o culto à personalidade, as 

mistificações e o caudilhismo, e deságua no burocratismo (Resoluções do Comitê Central do 

PCB, baseadas nas conclusões da Conferência Nacional de Organização do PCB, realizada em 

março de 2008). 

Como demonstrado no Quadro 2, as direções nacionais dos partidos de esquerda radical 

acumulam exclusivos poderes deliberativos que lhe dão força para a tomada de decisões políticas 

nos âmbitos organizacionais, eleitorais e estatutários. Ressalte-se que essa acumulação de poder 

político deliberativo no âmbito nacional ocorre em conformidade com as normas estatutárias e 

programáticas – ver quadro 2 – que concedem esse poder à direção nacional. Ressalta-se 

igualmente a participação nas decisões partidárias não apenas daqueles que ocupam cargos 

diretivos nas instâncias dos partidos, mas também militantes e filiados, ocasionando uma disputa 

intrapartidária formal pelo poder. As normas oficiais (estatuto, resoluções, regimento interno etc.) 

são utilizadas pela direção dominante intrapartidária como instrumento de fortalecimento de sua 

posição frente às demais instâncias e correligionários concorrentes. A direção organizativa tem 

ampla margem de autonomia – em conformidade com seu organograma. Em nossa avaliação, 

porém, isso ocorre sem consequentemente acarretar aos partidos perda de características de 

agente de grupos e classes sociais específicos, passando a constituir um fim em si mesmo. Ou 



48 

 

seja, corroborando com Panebianco, a execução de deliberações é priorizada na maioria das 

vezes, e à medida que os objetivos da direção organizativa forem também contemplados, os 

objetivos oficiais do partido são utilizados na produção de recursos voltados para legitimar as 

ações políticas em nome do mesmo. 

Entendemos que o conceito de coalizão dominante em Panebianco abranja melhor o poder 

deliberativo, postergado às direções nacionais em alternativa à usual definição de elites 

partidárias. Incluem-se nas direções tanto a executiva nacional quanto o conselho político 

partidário, no processo de tomada de decisões, por vezes negociando com outros atores políticos 

internos à sua organização, porém estando no centro de uma “reduzida coalizão” de forças 

internas do partido, com as quais deve, ao menos numa certa medida, estabelecer acordos. A 

coalizão dominante, portanto, reúne lideranças no âmbito da direção nacional intrapartidária e é 

sempre produto de um equilíbrio difícil. 

Os membros das executivas mantêm maior contato entre si, facilitando as deliberações 

coletivas pela construção de consensos em órgãos menores, mais coesos como as executivas 

nacionais – órgão interno dos diretórios nacionais –, porém com grau de autonomia e decisão 

maiores do que a instância que o precede. A concentração decisória nas executivas nacionais com 

mais poderes que os diretórios, através de transferência de prerrogativas já mencionadas, acaba, 

por esse motivo, diminuindo a já escassa representatividade das bases, contribuindo para a 

centralização deliberativa. São conseqüências dessa característica: a executiva nacional 

legislando sobre as coligações estaduais, recomendando, aprovando ou vetando coligações, 

deliberando normas sobre o lançamento de candidaturas próprias nos municípios e estados, 

decidindo sobre a prorrogação dos mandatos dos dirigentes partidários em todos os níveis, 

tecendo a aprovação de diretrizes a serem seguidas pelos demais órgãos intrapartidários, traçando 

a linha político-partidária para todo o país, e ampla autonomia para decidir sobre a aplicação do 

fundo partidário. 

As direções organizativas detêm o poder de por em prática um projeto alicerçado numa 

teoria e prática revolucionárias, projeto ideológico original e objetivo principal dos partidos de 

esquerda radical. Porém utilizam-se desse mesmo pressuposto para atendimento aos interesses 

diretivos de manutenção dos postos de comando e deliberativos intrapartidários. Usando o 

modelo de desenvolvimento organizativo de Panebianco (modelo de sistema natural), pautado na 

amálgama que há entre objetivos ideológicos originários e objetivos diretivos organizativos, 

evidenciamos que as estratégias ideológicas, por mais dogmáticas que sejam, ainda permanecem, 

não apenas por ser aspecto que identifica esses partidos como partidos de forte teor ideológico 

corroborando em grande medida o reforço dessas organizações a distribuição de incentivos 
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coletivos (identidade, solidariedade e identificação partidária). Vai também servir ao atendimento 

de interesses diretivos (seletivos) de seus agentes, pois, ao manter as linhas políticas partidárias 

originarias, não recairá sobre a direção a perda de parcela de seu eleitorado (ainda que diminuta), 

tampouco a perda de simpatizantes e militantes, ao manterem seu apoio a essas agremiações. As 

direções executivas, com isso, tem mais estabilidade político-administrativa e mais legitimidade 

interna, ao usar da capacidade da estrutura organizativa de distribuir bens públicos (incentivos 

coletivos) e bens privados (incentivos seletivos) entre os adeptos e seguidores do partido. 

Conforme frisa Panebianco: 

  

A ideologia partidária, assim, cumpre uma dupla função: manter a 
identidade da organização perante seus seguidores e ocultar a distribuição 
dos incentivos seletivos não só aos olhos daqueles que, dentro da 
organização, não se beneficiam deles, mas, frequentemente, também aos 
olhos dos próprios beneficiados (PANEBIANCO, 2005: 20). 

  

No entanto são os fatores ideológicos, e não os mecanismos partidários (estatutos, 

resoluções e regimentos da ordem intrapartidária) existentes que diminuem, ou ao menos 

equilibram, o poder diretivo das executivas nacionais frente às demais instâncias partidárias. 

Esses fatores exógenos não são necessariamente inerentes à estrutura organizativa intrapartidária, 

realçando que a origem dos partidos incide diretamente sobre o formato organizativo que o 

partido assume. 

Ao PCB e PSTU, partidos de origem externa à arena decisória (parlamentar e eleitoral) 

ligados aos grupos e movimentos sociais e sindicais, e mesmo ao PSOL (por ter como referência 

a sua origem parlamentar), que também está vinculado a parcelas de movimentos sociais e 

políticos de contestação, ocorre-lhes a imposição do aspecto ideológico enquanto parte 

importante da identidade organizativa dos partidos. A manutenção do aspecto ideológico, 

portanto, denota o uso substantivo do mesmo por parte da organização diretiva dos partidos de 

esquerda radical. Dessa maneira, afasta a premissa de Michels de utilização meramente 

instrumental do arcabouço ideológico, como também de substituição dos fins ideológicos 

originários. 

A política de organização dos partidos de esquerda radical deverá estar em consonância 

com a correta interação entre a política e o modo de organização partidário, visando capacitar os 

partidos para as tarefas revolucionárias que se propõem. Vale destacar que as diretrizes adotadas 

pelos partidos para os seus setores e órgãos principais, e a forma como o modelo de organização 

partidária continua hierarquizado verticalmente, com forte ênfase nas direções nacionais e no 
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princípio da primazia da “executiva da direção partidária”, permanecem fortes no interior dessas 

organizações. 

Essa avaliação organizativa dos partidos de esquerda radical sugere que eles buscam 

seguir o protótipo dos partidos de massas, que seriam os partidos socialistas europeus do século 

XX descritos por Duverger (1970), enquanto organizações com forte identificação ideológica, 

com uma burocracia desenvolvida, com vida ativa para além das eleições, buscando influenciar 

diversos segmentos da sociedade civil e dirigindo-se a um eleitorado fiel e de base classista. 

Os partidos de massa estariam ultrapassados pelos partidos catch-all (pega-tudo). Fruto do 

aumento da competitividade eleitoral nas democracias de massas, os partidos catch-all dariam 

maior atenção à cena eleitoral do que aos seus princípios ideológicos originais (SILVA, 2009). 

As temáticas políticas dos partidos catch-all, portanto, assumem um conteúdo mais transversal e 

flexível, procurando atingir um eleitorado mais variado do que os interesses de classe, e não 

assumindo posições de confronto ou identificações muito estreitas com classes sociais ou grupos 

de interesses determinados. 

 

Destaque-se que, quando da mudança organizativa do partido de massas 
para o partido catch-all, não ocorre um processo de substituição de fins, 
como afirmava Michels, mas uma drastic reduction da carga ideológica do 
partido. O que não quer dizer que o partido catch-all seja, simplesmente, 
um partido de patronagem: em contrário, a identificação ideológica 
original, e mesmo a sua identificação de classe inicial, não são 
abandonadas por completo, ao contrário do que sugere Michels (SILVA, 
2009: 26). 

 

A direção organizativa, como já demonstramos, é quem delibera sobre as diretrizes a 

serem seguidas pelos partidos. Dessa forma, desfaz-se predominantemente – e não 

exclusivamente – o ônus de um programa e modelo de partido que, se não foi superado 

definitivamente, ao menos foi submetido ao status de pouco útil à realização de objetivos 

político-eleitorais. Esse modelo (de massas) não acompanha o atual momento da democracia 

institucionalista, de “mudança na estratificação social, superando a antiga divisão de classes 

sociais, tornando o eleitorado social e culturalmente mais heterogêneo e menos controlado pelos 

partidos mediante a organização (PANEBIANCO, 2005: 517), podendo representar uma das 

causas da imobilidade eleitoral da esquerda radical. Assunto esse que trataremos no próximo 

capítulo. 

Como já apresentado no primeiro capítulo deste trabalho, sucessivas derrotas eleitorais 

não alteram o programa político, nem a tática de utilização da arena eleitoral para divulgação de 
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idéias revolucionárias socialistas, no caso do PSB e PSTU, tampouco as alianças pouco eficazes 

do ponto de vista eleitoral do PSOL por parte dos partidos de esquerda radical, demonstrando 

uma fidelidade político-ideológica às teses de caráter marxista sobre a participação de partidos 

revolucionários no processo eleitoral da democracia representativa. Porém, apenas a manutenção 

das idéias ideológicas originárias dos partidos de esquerda radical restringe a compreensão do 

porque, além da manutenção dos ideais, há a permanência dos atores políticos inseridos tanto na 

cena eleitoral (enquanto candidatos a cargos eletivos que representam esses partidos) como 

também a manutenção dos postos de comando no interior da estrutura organizativa interna. Essa 

postura pouco pragmática do ponto de vista de resultados políticos, utilizada pela esquerda 

radical adicionada à imobilidade nos cargos partidários, pode vir a colaborar na manutenção de 

postos de comando. Demonstramos haver uma burocracia desenvolvida e com divisão vertical de 

funções, com uma concentração de poder nas mãos da liderança diretiva. 

O PSOL, por exemplo, em sua instância máxima, o Congresso Nacional, modificou em 

menos de 30% os nomes de sua direção organizativa, como demonstrado no quadro abaixo 
                                      Quadro 3: Direção Nacional do PSOL 

Membros do Diretório Nacional Executivo do 1º 

Congresso do PSOL (2007) 

Membros do Diretório Nacional Executivo do 2º 

Congresso do PSOL (2009) 

Heloisa Helena  Heloísa Helena 

Afrânio Tadeu Boppré Afrânio Tadeu Boppré 

Edson Miagusko Edson Miagusko 

Mário Agra  Mário Agra 

Pedro Fuentes Pedro Fuentes 

Fernando Silva Fernando Silva (Tostão) 

Jefferson Moura Jeferson Moura 

João Batista Oliveira de Araújo  João Batista Oliveira de Araújo (Babá) 

Edilson Silva Edilson Silva 

Erico Correia Erico Correia 

Roberto Robaina Roberto Robaina 

Alcebíades Teixeira Leandro Recife 

Martiniano Cavalcante Elias Vaz 

Mário Augusto Azeredo Fabiano Garrido 

Raimundo Luiz Silva Araújo Randolfe Rodrigues 

Antonio Carlos Andrade Rodrigo Pereira 

Silvia Santos Franscisvaldo Mendes 

Fonte: HTTP://www.psol.org.br 
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Semelhante ao PSOL, o PCB manteve em mais de 80% seus quadros diretivos, assim 

como o PSTU, em índices percentuais, também se assemelha ao PCB na manutenção de sua 

direção organizativa entre seus últimos congressos. Dessa forma, podemos ter evidências, e não 

determinar, que a manutenção dos altos postos diretivos pode demonstrar permanente proposta 

política “tímida” ou dogmática desses partidos em relação ao ambiente eleitoral brasileiro. 

No Comitê Central do PCB, por exemplo, percebem-se resquícios do modelo 

organizacional de partido comunista, no qual há uma dissociação entre a direção e os demais 

setores da organização partidária, mantendo ainda forte elitização dos membros desse Comitê 

Central. Mesmo com todas as distorções criadas por essa forma de organização partidária, 

centralizada e autônoma, ela ainda resiste nos dias de hoje, revelando-se, por exemplo, em 

diferentes pontos tais como: as decisões dos órgãos deliberativos que não ocorram no Comitê 

Central, obrigatoriamente, devem passar pelo crivo e aprovação deste. O inverso, porém, não 

necessariamente deve ocorrer, pois o Comitê Central desfruta de independência deliberativa para 

a tomada de suas decisões: “não comportam mero referendo de consultas aos órgãos inferiores ou 

às bases” (PCB, 2005). “Tradicionalmente o controle da máquina partidária determinou os rumos 

do PCB” (SILVA, 1998: 32). 

Segundo caracteriza o próprio PCB, o Comitê Central 

 

é o centro único de direção nacional do Partido, eleito pelo Congresso. O 
comitê Central dirige o Partido entre um Congresso e outro. [...] A eleição 
do Comitê Central deve levar em conta a possibilidade de incorporar 
camaradas dos diversos estados em que o Partido estiver organizado, 
sempre que este critério estiver conjugado com a qualidade e a capacitação 
para a tarefa dos quadros para o exercício deste mais importante trabalho 
de direção de nossa organização. Entretanto, isto não significa que o 
Comitê central do PCB se conforme pelo critério federativo, próprio das 
entidades centrais do movimento de massas e de outras instituições 
nacionais, estatais ou não. O membro do Comitê Central nele representa o 
conjunto do Partido no âmbito nacional e não seu Estado ou sua base 
(social ou partidária) (PCB, 2005). 

 

Para ilustrar o que vem sendo sustentado, elencamos o seguinte fato que evidencia a 

supremacia de uma burocracia diretiva diante dos membros e instâncias partidárias, como 

ocorrido durante o último congresso do PSOL e relatado por um de seus membros, Martiniano 

Cavalcante, em carta ao partido. Martiniano Cavalcante, ex-dirigente nacional do PSOL, 

informava que as resoluções estatutárias do partido haviam sido violadas diante da força e poder 

dos parlamentares do partido aliados a outros dirigentes. Segundo Martiniano Cavalcante, na III 
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Conferencia Eleitoral do PSOL, o seu grupo político elegeu mais delegados (90 contra 86) que a 

chapa concorrente, liderada por Babá e Plinio de Arruda Sampaio. Portanto, essa maioria daria o 

direito de definir as diretrizes partidárias para as eleições, com voto preferencial na escolha de 

candidatos que o partido lançara no pleito. Porém essa regra foi desrespeitada segundo 

Martiniano. Para ele, o grupo oposicionista, temendo que algumas de suas lideranças não fossem 

escolhidas na representação do partido para o lançamento de candidaturas, não deixou que essa 

III Conferência servisse de diretriz partidária. 

 

Os atos finais da III Conferência Eleitoral do PSOL consumaram um golpe, 
decepando a autonomia e a soberania da base partidária, aplicado pelas 
correntes que controlam, por uma desprezível maioria, o Diretório Nacional 
e sua Executiva [...] Nesta conferência seguimos todas as regras e elegemos 
de maneira legal e legítima uma maioria incontestável de 90 delegados 
contra 86 delegados somados por Plínio e por Babá. Mas cada maioria tem 
a sua natureza. E esta, que se formou de modo oportunista sem qualquer 
unidade política e sem projeto comum, revelou sua completa degeneração 
burocrática e autoritária, antagonicamente oposta aos princípios 
fundacionais do PSOL. Introduziu medidas inéditas, truculentas e 
autoritárias, na vida partidária. [...] assistimos à intervenções do Diretório 
Nacional realizadas contra o Acre, Roraima, Mato Grosso do Sul e Minas 
Gerais. Foi atropelada a exigência estatutária do apoio de 2/3 do Diretório 
Nacional para atos desse tipo. Assim anularam as Conferências locais e 
cassaram 20 delegados destes estados que nos apoiaram, contra os quais 
não havia sequer um único recurso. A cassação de um delegado de Goiás, 
por cima de decisão votada no último Congresso Nacional do partido, 
reverte-se também de um conteúdo provocador. Este conjunto de 
iniciativas espúrias tomadas pela insignificante maioria burocrática 
instalada no Diretório Nacional e em sua Executiva violaram definitiva e 
irreparavelmente a legitimidade e a legalidade da III Conferência Eleitoral 
Nacional do Partido Socialismo e Liberdade. [...] Infelizmente, o poder de 
decisão foi arrancado das mãos da base partidária e reside agora em espaço 
burocrático, dominado por uma insignificante maioria que não exitará em 
liquidar o partido, se necessário for, para impor sua vontade 
(CAVALCANTE, 2010). 

 

Essas disputas internas de poder e superioridade refletem o quanto o processo de tomada 

de decisões ganha importância em detrimento dos aspectos ideológicos e classistas (para o âmbito 

interno) desses partidos, prevalecendo a posição dos indivíduos que detêm cargos deliberativos 

no interior dessas organizações. 
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Todas as organizações formais são moldadas por forças tangenciais as suas 
estruturas racionalmente ordenadas e metas declaradas. Toda organização 
formal [...] tenta mobilizar recursos humanos e técnicos como meio de 
consecução de suas finalidades. Entretanto, os indivíduos dentro do sistema 
tendem a resistir a ser tratados como meios. Eles interagem como 
conjuntos, fazendo valer seus próprios problemas e objetivos especiais [...] 
Segue-se que se desenvolverá uma estrutura informal dentro da 
organização que refletirá os esforços espontâneos de indivíduos e 
subgrupos para controlar as condições de sua existência [...] A estrutura 
informal será ao mesmo tempo indispensável ao, e terá conseqüências para, 
o próprio sistema formal de delegação e controle (apud in DOWNS, 
1999:51). 

 

São poderes diretivos, tais como: formular as orientações e políticas necessárias a serem 

seguidas pelos órgãos e filiados dos partidos sempre de acordo e no marco das deliberações do 

Congresso Nacional; dirigir e orientar as bancadas parlamentares do Partido, subsidiando a 

escolha de suas lideranças e respectivas assessorias, que deverão ser nomeadas através de acordo 

entre o Diretório Nacional e a bancada; orientar e controlar a imprensa nacional do Partido; 

administrar o patrimônio do partido, entre outras funções. Panebianco (2005) declara que, para as 

lideranças partidárias conseguirem êxito no controle das diretrizes políticas e manutenção dos 

postos de poder internos, elas necessitam controlar recursos cruciais para a organização, os quais 

são denominados de áreas de incerteza: “a competência, a gestão das relações com o ambiente, 

as comunicações internas, as regras formais, o financiamento da organização e o recrutamento 

nos diversos níveis da organização e dos candidatos a cargos eletivos” (BRAGA, 2008: 5). Essas 

áreas de incerteza são definidas como os ambientes em torno dos quais os dirigentes desenvolvem 

atividades visando à manutenção das linhas de autoridade da organização, como as descritas 

anteriormente. 

Assim, quanto mais efetivo o controle dos grupos dirigentes sobre o maior número das 

zonas de incerteza, mais recursos organizativos eles agregarão, o que ocasionará mais poder e, 

portanto, maior grau de manutenção da estabilidade organizativa. Quanto maior o poder 

organizativo concentrado nas mãos dos dirigentes partidários, mais estes conseguem levar a cabo 

seu objetivo primordial, ou seja, diretamente, a sobrevivência da organização e, indiretamente, a 

própria continuidade das linhas de autoridade legitimadas em nível interno. 

Panebianco (2005) argumenta que a linha política do partido – ou seja, a forma como 

pretende buscar ou aplicar os seus objetivos oficiais – também é um fator decisivo de legitimação 

da liderança partidária, uma vez que está relacionada à distribuição dos incentivos coletivos – 

identidade, solidariedade e ideologia. A alteração radical de linha política por um partido, 
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segundo Panebianco, só é uma estratégia viável, no seu sistema de incentivos, quando 

prevalecerem os incentivos seletivos – poder, status e benefícios materiais – que, ao que parece, 

não é o caso dos partidos de esquerda radical. Por isso, acreditamos, os partidos de esquerda 

radical, subsidiariamente aos interesses dos dirigentes, não modificam sua plataforma político-

eleitoral, para não serem punidos pelos seus eleitores – ainda que os tenham em número reduzido. 

Assim, partidos originalmente ideológicos não apresentam mudanças tão bruscas de linha 

política. Os partidos de caráter socialista e comunista detêm, historicamente alguns dogmas: forte 

centralização do controle organizacional interno privilegia lançar candidatos operários – 

principalmente PCB e PSTU – e invariavelmente não se aliam a outros partidos que não são do 

mesmo espectro ideológico ou que não contemplassem a mesma doutrina política. Com isso, os 

partidos políticos da esquerda radical buscam ser expressão de classes trabalhadoras e mais 

recentemente de outros grupos sociais (étnicos, ideológicos, religiosos e principalmente classistas 

etc.). Portanto, procuram vínculo com as estruturas da sociedade e fazendo com que as ideologias 

a expressem.  

Disputam assim a base eleitoral dos grandes partidos de esquerda, ressaltando, porém que 

manter a coerência é a grande vitória. Os exemplos do PCB e PSTU são emblemáticos: acreditam 

que, em caso de crise revolucionária, serão reconhecidos pelas massas por manter sua coerência. 

Dessa forma, podemos compreender que existe uma correspondência entre as perspectivas 

de Panebianco e as ações desenvolvidas dentro das estruturas organizativas dos partidos de 

esquerda radical, em que há o domínio de aspectos estratégicos imprescindíveis ao controle da 

organização, por parte da direção partidária. Mas também há a reciprocidade de interesses 

diretivos e da organização partidária, defendido por Panebianco (2005). Segundo ele, os partidos 

nascem com certos objetivos e demandas comuns aos seus participantes, a partir das quais é 

forjada a fisionomia organizativa. Posteriormente, com o passar do tempo, são incorporados 

outros objetivos e demandas que surgem no interior da organização, seja para a manutenção da 

própria auto-sobrevivência organizativa, seja para a diversificação dos objetivos dos diferentes 

agentes partidários. Há, dessa forma, a convivência de interesses diretivos e também 

organizacionais, com a defesa das linhas programáticas eleitorais, por exemplo. 

No artigo “Organização e poder nos partidos políticos Brasileiros” (2008), Maria do 

Socorro Braga, fazendo uma releitura de Panebianco, revela três possibilidades sobre as quais o 

poder diretivo pode se desenvolver no interior da organização partidária: 1. a expansão da 

organização partidária fortalece a estabilidade organizativa, ou seja, é um instrumento de 

consolidação do grupo dirigente no interior do partido; 2. a expansão organizacional também 

pode ser o resultado da disputa interna de um grupo dirigente dividido e; 3. pode haver casos de 
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partidos que não estão interessados em aumentar sua estrutura organizacional, justamente para 

não ameaçar a estabilidade organizativa alcançada. 

Em conformidade com a análise até então realizada neste trabalho, nossa perspectiva vai 

ao encontro da terceira alternativa de Braga (2008), que foca a manutenção da estrutura 

organizacional – como percebida nos partidos de esquerda radical –, que serve tanto para o 

controle da estabilidade intrapartidária – corroborando a opinião de Braga – quanto para o poder 

diretivo – como estamos tentando demonstrar. 

Dessa forma, as organizações partidárias de esquerda radical, através de suas direções, e o 

controle dessas sobre aspectos deliberativos estratégicos podem vir a ter relação com as 

estratégias “parciais” que sucessivamente vêm gerando falta de êxito nas eleições. Ou seja, o 

controle da direção sobre o programa político partidário, sendo este constantemente rejeitado pela 

maior parte da população brasileira – como demonstraremos em dados no próximo capítulo – 

revela o baixo índice de votação obtido pela esquerda radical. Isso pode corroborar a premissa 

que indica que o processo político eleitoral e sua estratégia de adaptação a esse – aos moldes de 

Panebianco – tem por objetivo não apenas a divulgação das idéias políticas desses partidos, como 

também a permanência dos cargos intrapartidarios e a repetição de nomes para os cargos eletivos. 

Em entrevista concedida pelo secretário estadual do PCB no Estado da Paraiba – cargo 

que corresponde ao de presidente estadual do Partido – Gervásio Neto13 ampara-se na defesa do 

argumento de que a manutenção dos ocupantes de cargos na direção nacional, estadual e 

municipal, assim como a repetição de nomes para os pleitos eletivos, dá-se por conta do baixo 

número de quadros políticos existentes no interior desses partidos, como também por ser precária 

a renovação desses quadros. Esse problema também relatado por Antonio “Radical”14, presidente 

do PSTU na Paraiba em entrevista para este trabalho. Os partidos ideológicos definem que seus 

quadros revolucionários vão se formando na luta de classes, no processo de organização do 

proletariado, no estudo teórico do marxismo da realidade brasileira e mundial, e na perspectiva da 

construção da sociedade socialista. É necessária e desejável a formação de quadros, sendo essa 

parte, também função da militância dos partidos de esquerda radical, aparentemente pouco 

eficiente sob esse aspecto. 

                                                        
13 Gervásio Neto, Secretário Geral Estadual do PCB na Paraíba, com participação enquanto delegado estadual em 
congresso nacional do partido, concedeu entrevista, áudio e vídeo, para este trabalho de dissertação de mestrado em 
11 de janeiro de 2011. 
14 Antônio Radical (Antônio Ferreira Lima Neto), militante do PSTU no Estado da Paraiba, desde 1994, atuou no 
PLP (Partido da Libertação Proletária), peça importante na construção do PSTU. Antônio Radical já foi também 
candidato a prefeito de João Pessoa e governador do Estado da Paraiba, além de ter participado enquanto delegado 
estadual dos Congressos Nacionais do PSTU. Dirigiu o PSTU na Paraiba, entre 2000 e 2009. 
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Portanto, podemos entender que os poderes intrapartidários nos partidos políticos de 

esquerda radical é relacional, assimétrico, mas recíproco, manifestando-se numa negociação 

desequilibrada, como aludimos no quadro 2. Embora um agente organizativo ganhe mais do que 

o outro, esse poder pode ser limitado pela própria natureza da interação entre os agentes 

organizativos (eleitores fiéis, filiados, militantes) e principalmente pelos aspectos originários do 

partido. Afinal, os dirigentes precisam manter essa relação de troca desigual, porém existente, 

para a manutenção das linhas de comando internas (BRAGA, 2008). 

Mais do que um instrumento para a realização dos objetivos (interesses) de seus titulares, 

a organização é percebida como uma estrutura que responde e se adapta a uma multiplicidade de 

demandas por parte dos vários jogadores, e que também procura manter um equilíbrio, 

conciliando essas diferentes demandas. 

Colocamos a premissa sobre as características e instrumentos da organização partidária 

que servem à direção organizativa para que esta tenha maior controle sobre as decisões políticas 

(centralização do controle de suas decisões). As direções organizativas partidárias mantêm o 

monopólio dos recursos políticos: acesso aos meios de comunicação, fundo partidário, 

convocação de convenções partidárias, congresso nacional do partido, definição de coligação, 

formação da lista de candidatos etc. Restringimo-nos apenas aos recursos que os partidos detêm 

no campo intrapartidário os quais acabam definindo as estratégias a serem usadas na arena 

eleitoral. 

As decisões sobre as estratégias eleitorais são definidas em convenções partidárias, 

anteriormente acordadas e negociadas pela direção organizativa, os órgãos diretivos que também 

controlam a forma de coligação, a definição da lista de candidatos etc. O baixo poder de 

deliberação das bases sobre o processo de tomada de decisões que define a vida eleitoral acaba 

refletindo conseqüentemente na frágil participação das mesmas. Com isso, o canal de voz de 

militantes, filiados e demais partidários restringe-se a “ouvidorias” de assembléias de base 

eleitoral partidária, com diminutas funções deliberativas. 

Os processos de escolha dos dirigentes partidários tendem, paulatinamente, a se tornar 

cada vez mais indiretos, mesmo que seus líderes defendam publicamente um sistema de eleição 

direta e democrática das direções. Pois por trás das aparências, a elite da organização controla os 

mecanismos eleitorais de acesso ao poder. Há descentralização da estrutura organizativa dos 

partidos de extrema-esquerda – regional e local –, porém a instância máxima dos partidos ainda é 

centralizada no Congresso Nacional ou Convenção nacional. 
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Os órgãos mais importantes na definição de estratégias eleitorais são os de deliberação e 

direção partidária. Neles, afunila-se a disputa pelo poder intrapartidário e emergem divergências e 

diferenças de opiniões entre os grupos e facções localizados no interior dos partidos. 

O controle dos diretórios partidários e, conseqüentemente o controle das convenções, faz 

com que as instancias de deliberação e decisão sejam restritas a direção partidária já situada no 

aparato organizativo do partido. “Os partidos brasileiros são formados da base para cúpula, mas a 

cúpula pode a qualquer momento dissolver a organização de base e remontá-la de modo a lhe 

beneficiar” (GUARNIERI, 2009:170). 

Nesse contexto, a direção organizativa deveria remeter-se à função a que os partidos 

marxistas de um modo geral se propunham: o de educar e conscientizar as massas sobre o seu 

papel de submissão diante do sistema capitalista e da ordem política burguesa, visando com que 

elas, conscientes de sua condição, desenvolvesse uma estrutura organizativa estável e articulada, 

que envolvesse o maior número de trabalhadores e que atingisse toda a esfera da vida social, a 

fim de acolher as demandas e exigências e transformá-las em um programa de luta. Esse é o 

discurso produzido no interior dos partidos de esquerda radical que serve como base para a 

sustentação do modelo de partido que se apresenta enquanto “alternativa” aos partidos burgueses 

alinhados à ordem capitalista mundial. 

Os interesses da direção organizativa – entre eles, o controle dos postos de comando 

partidários – se diluem sob os discursos político-ideológicos (identidade, solidariedade e 

ideologia), servindo para a manutenção do poder intrapartidário, ao deter o controle dos 

incentivos e valores coletivos de identidade da organização partidária. 

Ou seja, o domínio exercido pela direção organizativa no processo de tomada de decisões 

no âmbito externo – nas relações com outros partidos e os eleitores – pode ser utilizado no 

controle das ações que distribuem o poder dentro do partido. 

Ressalte-se que, nessa perspectiva defendida, há mecanismos que favorecem a primazia – 

e não a superação – dos interesses diretivos em preponderância aos objetivos originais da 

organização partidária. Ou seja, no interior da estrutura organizativa os objetivos ideológicos 

originários permanecem, porém passam de manifestos para latentes. 

Contudo essa prevalência da direção organizativa sobre os preceitos do programa político-

ideológico do partido ocorre sem anular os papéis da doutrina e da composição social que a 

organização representa. Porém essas perdem a robustez de outrora. Essas mudanças de prioridade 

não decorrem nem de convenções especiais nem de mudanças de estatutos, mas da força política 

dos próprios dirigentes, sem consultar nem pedir colaboração às bases. Exemplo desse poder é a 
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supremacia dos conselhos diretivos, que têm mais força deliberativa do que as assembléias 

eleitorais de base. 

 

2.2 A arena eleitoral como subsidiaria às disputas políticas da arena sindical: conflito e 

disputa dentro da esquerda radical 

Este tópico se propõe avaliar os partidos de esquerda radical formado pelo Partido 

Comunista Brasileiro (PCB), o Partido Socialista e Liberdade (PSOL) e o Partido Socialismo dos 

Trabalhadores Unificado (PSTU), e seu objetivo de fazer-se enquanto representação política junto 

ao movimento sindical. Os partidos de esquerda radical buscam representatividade política 

institucional através das eleições. Porém a legitimação “externa” de sindicatos e associações de 

trabalhadores serve para inserir parte dos quadros desses partidos nessas organizações, tentando 

dessa forma dominar as representações de classe fora da arena política decisória (eleitoral e 

parlamentar), na qual podem obter mais sucesso. A tarefa dos partidos de esquerda radical passa a 

ser conquistar a direção dos setores trabalhistas na arena sindical, podendo utilizar-se dela 

enquanto estratégia na luta pelo poder político. 

Conforme explanamos no primeiro capítulo deste trabalho, o campo sindical apresenta-se 

para os partidos de esquerda radical enquanto espaço de atuação e maiores possibilidades de 

sucesso – direções de sindicatos e centrais sindicais, desenvolvimento dos ideais partidários no 

sindicalismo –, no intuito de propagar junto aos operários e a estratificada classe trabalhista em 

geral o processo de lutas de classe no interior do campo sindical e, posteriormente, transportá-lo 

para o espaço político-estatal e eleitoral. Entendo-se, assim, para a esquerda radical, que a sua 

luta também é de interesse público da maioria da sociedade brasileira. 

 A análise que a esquerda radical faz do sindicalismo nessa década, anos 2000 após a 

eleição do candidato petista em 2002, é que o governo Lula, apoiado em sua base no interior do 

movimento sindical (CUT, CTB, CGTB, NCST, UGT e Força Sindical), ajuda a manter uma 

política governista, na visão da esquerda radical, que contribui para a deterioração do poder 

aquisitivo dos salários e da renda dos trabalhadores, a inflação e a reação contra as diversas 

modalidades precarizadas de exploração do trabalho. Dessa forma, contraria a ideia difundida 

pelo sindicalismo governista, de retomada das lutas com resultado apenas no crescimento da 

economia. Para a esquerda radical, o sindicalismo no Brasil prima pela falta de liberdade e 

autonomia sindical, a pulverização de entidades e a perpetuação de “pelegos”. A crítica se dá 

principalmente pela acomodação dos dirigentes das referidas centrais sindicais regularizadas 

junto ao MTE (Ministério do Trabalho e Emprego) que se utilizam de sua posição para 

despolitizar e manipular as entidades sindicais. Isso pode ocorrer da seguinte forma: pela 
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transformação do sindicato em um instrumento de colaboração com os patrões; pela ausência de 

democracia e do controle da base nas ações do sindicato e, ainda; pela utilização indevida da 

representação política ou dos recursos materiais do sindicato em benefício dos dirigentes. 

 

a estrutura sindical (pelo menos tal como é comum considerá-la) tem um 
caráter acentuadamente corporativo, que cria obstáculos ao 
desenvolvimento de qualquer luta e à sua generalização a outras camadas 
de trabalhadores (BERNARDO, 1997: 124). 

 

Segundo a esquerda radical, não há perspectivas de transformação para a classe 

trabalhadora sob o governo de centro-esquerda15 do PT, pois, no Brasil, as alianças entre a classe 

trabalhadora e a burguesia, com vistas à construção de um governo que possa desencadear um 

processo de pleno desenvolvimento social com qualidade de vida e bem-estar, com amplo acesso 

dos trabalhadores aos bens e serviços essenciais à vida, não passa de uma grande falácia a 

propaganda de alguns partidos “ditos” de esquerda em defesa de uma alternativa nacional em que 

se inclua a burguesia, ou seja, no sentido de um “capitalismo autônomo”. 

Nessa perspectiva, a alternativa socialista, aparece como o objetivo maior a ser alcançado, 

constituindo o norte balizador de todas as ações e iniciativas transformadoras. Entende-se que 

dessa forma, a revolução socialista é um processo complexo e de longo prazo, que envolve 

múltiplas formas e instrumentos de luta. Para que esse objetivo se viabilize, será necessária a 

união de todas as forças que identificam no capitalismo e no imperialismo as causas mais 

profundas do quadro excludente atual e os inimigos centrais a serem derrotados, sejam essas 

forças partidos políticos, grupos, entidades, movimentos sociais ou pessoas que se colocam em 

oposição à ordem burguesa hegemônica, que defendem a justiça e a igualdade social, que 

propõem caminhos e realizam lutas e ações políticas no sentido da mudança radical da realidade, 

defesa essa feita pela esquerda radical. 

A classe operária, sob a ótica dos partidos ideológicos, deve travar duas espécies de lutas: 

a) o combate contínuo para atenuar a forte pressão da exploração, no propósito de aumentar os 

                                                        
15 Para a esquerda radical, o governo de centro-esquerda do PT adotou, para a classe trabalhadora e o movimento 
sindical, a temática da pluralidade de posições existente nesse âmbito. Dentre elas caracterizam-se: a preocupação 
com a igualdade de oportunidades para os cidadãos na economia de mercado da sociedade capitalista globalizada, ou 
seja, o governo de esquerda petista interage com os mercados, com o capital privado, direcionando essas ferramentas 
para o investimento social. Para a esquerda radical, esse pacto político (esquerda governista + liberalismo econômico 
= economia social de mercado) em nada se identifica com as aspirações socialistas clássicas, de caráter estrutural. 
Esse modelo não abarca a classe operária e a superação da propriedade privada, como centralidades de projeto 
político a esquerda petista. 
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salários e acrescentar ou manter a sua parte no produto total; b) o aumento da sua força, com 

vistas a vencer o capitalismo e instaurar um novo sistema de produção. 

 

2.2.1 A tática e estratégia da esquerda radical 

As transformações econômicas e sociais produzidas pelo processo de industrialização, no 

final do século XIX, constituíram o ambiente para o desenvolvimento do movimento operário e, 

com isso, o surgimento dos partidos operários. 

Já na segunda metade do século XIX, os termos partidos socialistas e partidos comunistas 

eram sinônimos de partidos vinculados ao movimento da classe trabalhadora. Depois, 

identificados com o tipo de partido proposto por Lênin no início do século XX, em ruptura com 

os segmentos socialistas ou social democratas do movimento operário, os partidos comunistas se 

propunham educar e conscientizar as massas sobre seu papel de submissão diante do sistema 

capitalista e da ordem política burguesa. Isso para que conscientes de sua condição, as massas 

desenvolvessem uma estrutura organizativa estável e articulada, que envolvesse o maior número 

de trabalhadores e que atingisse toda a esfera de sua vida social, no intuito de acolher as 

demandas e exigências e transformá-las em um programa de luta. 

A defesa da constituição de um partido proletário independente ocupou uma posição 

fundamental no pensamento e na atividade política de Marx e Engels. Para eles, “a classe 

operária não podia agir como classe exceto constituindo-se em um partido político que fosse 

distinto dos velhos partidos formados pelas classes proprietárias e a elas se oponha”16. Nessa 

premissa, a classe operária é sujeito histórico privilegiado, pelo marxismo, como um projeto 

político progressista. 

O partido de caráter revolucionário aparecia como o que aglutinava a concepção 

materialista da história e o papel decisivo de um partido junto à revolução proletária. Para Marx, 

o partido tinha por objetivo e função primordial derrubar o Estado burguês e implantar a ditadura 

do proletariado. Para isso, “propunha um programa de governo mínimo que deveria ser 

implantado pelo proletariado após o estabelecimento da sua ditadura” (SILVA, 2002). 

A ação institucional dos sindicatos, a utilização da justiça burguesa ou da pressão sobre o 

parlamento para aprovar leis de interesse dos trabalhadores, bem como a negociação e a 

contratação com os patrões e governos, são também parte da atividade dos sindicatos. No entanto 

todos esses instrumentos – táticos – devem estar sempre subordinados à estratégia permanente, 

que é a mobilização dos trabalhadores e a sua organização numa perspectiva classista, socialista e 

internacionalista. 
                                                        
16 Resolução da Primeira Internacional, 1872. 
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A esquerda radical alicerça a defesa de um sindicalismo classista17 com o objetivo de 

divulgar a estratégia socialista, a independência de classe, a defesa da ação direta dos 

trabalhadores e a democracia operária. A concepção classista e socialista da luta dos 

trabalhadores implica vincular as lutas econômicas imediatas à luta política geral contra o 

capitalismo. É tarefa permanente dos sindicatos lutar contra as instituições que dão corpo ao 

sistema capitalista – o próprio Estado capitalista (compreendendo as instituições como os 

governos, a justiça, o parlamento, a polícia etc.) –, como também contra ideologias que buscam 

legitimar este sistema. 

Os sindicatos são a principal forma de organização dos trabalhadores, eles reúnem os 

operários na ação coletiva e utiliza a greve como arma principal de reivindicação. O crescimento 

no número de greves e as paralisações, na ótica dos partidos de esquerda radical, indicam que o 

proletariado busca recupera-se dos efeitos das reestruturações produtivas e das políticas 

neoliberais, cujas conseqüências foram nefastas em termos de organização, mobilização e 

conquista nessa última década. A ampliação das greves revela a disposição de recuperar o poder 

aquisitivo dos salários, aumentar a participação na renda nacional e por fim a formas de trabalho 

precarizadas, como a terceirização e o trabalho temporário. Portanto, as greves, servem enquanto 

elemento tático de mobilização e, posteriormente, inserção da ação partidária na arena sindical, 

indicando a reação dos trabalhadores à insatisfação com a deterioração de suas condições de vida 

e trabalho. Lênin (2003) ressaltava o elemento tático das greves, enquanto organização, educação 

e ação do movimento operário: 

 
A greve ensina os operários a compreender onde repousa a força dos 
patrões e onde a dos operários; ensina a pensarem não só em seu patrão e 
em seus companheiros mais próximos, mas em todos os patrões, em toda a 
classe capitalista e em toda a classe operária. Durante cada greve cresce e 
desenvolve-se nos operários a consciência de que o governo é seu inimigo 
e de que a classe operária deve preparar-se para lutar contra ele pelos 
direitos do povo (LÊNIN, 2003). 

  
Ainda consonante a Lênin, a classe operária não pode limitar-se às greves. Sua 

preocupação não é tanto com o aumento salarial, as melhoria das condições de trabalho, pois 

esses aspectos táticos têm caráter estritamente secundário (tático). O objetivo dos esforços deve 

ser o agrupamento dos trabalhadores e a sua solidariedade, para fins estratégicos já destacados. 

Ou seja, as lutas no campo trabalhista são o único treino para gerir, mais tarde, a sociedade e a 

economia. 

                                                        
17 Classista: é a idéia de independência dos trabalhadores em relação à burguesia e a cooptação pelo aparelho estatal. 
O classismo foi à inspiração do movimento de massas nos anos 1980 no Brasil. 



63 

 

Dessa forma, a esquerda radical defende a posição dos trabalhadores em não aceitar a 

exploração a que estão submetidos, entendendo que os efeitos das crises econômicas podem 

impulsionar novos ciclos de lutas, que resultarão em grandes mobilizações dos trabalhadores, 

imersos no movimento sindical, base de apoio político e também de composição de quadros 

dentro desses partidos. 

Na visão de Lênin, sem o partido, a classe operária permaneceria limitada às 

reivindicações imediatistas das lutas sindicais, e a consciência política do proletariado só se 

desenvolveria a partir de um agente externo, no caso, o partido revolucionário conduzido pela sua 

vanguarda. 

A visão leninista de mundo reivindica uma concepção científica de sociedade, como 

também propunha Marx, é uma concepção de tomada de poder para e pelo proletariado e de 

construção da sociedade socialista que legitima a ação revolucionária do partido, em nome da 

classe operária. Os leninistas enfatizam o papel do Partido Comunista como arma de luta. O 

partido é formado de militantes marxistas dotados da consciência de classe e organizado segundo 

o princípio do centralismo democrático. Para os leninistas, o problema de o sindicalismo não 

dotado da consciência trazida pela elite comunista constituir a base de Partidos Comunistas reside 

na sua perspectiva ser muito estreita e estar voltada essencialmente para a melhoria das condições 

econômicas da classe trabalhadora, e não para a atividade revolucionária. Em vez de confiar no 

desenvolvimento espontâneo da consciência da classe operária, os leninistas veem no partido um 

catalizador que leva a teoria revolucionária e a organização política às massas exploradas. Como 

sentenciou Lênin (1978: 11): “Sem uma teoria revolucionária não pode haver qualquer 

movimento revolucionário”. Para os marxistas-leninistas, a tomada do poder é resultado da luta 

revolucionaria. Em seguida, é preciso estabelecer inicialmente a ditadura do proletariado, sob a 

hegemonia do partido. Os leninistas rejeitam a possibilidade de que o Estado capitalista possa ser 

conquistado e posto a serviço dos interesses do proletariado, ou de que o socialismo possa ser 

atingido por meios evolucionários dentro do Estado capitalista, como propunham os social-

democratas, particularmente inspirados por Bernstein. Por isso, enfatizam o papel de vanguarda 

do partido, e não a atividade espontânea da classe operária. 

Um partido revolucionário, mesmo em uma situação de democracia, não se limita apenas 

ao terreno parlamentar-institucional, um partido revolucionário, além da atividade política, 

oferece aos seus militantes uma gama de atividades na área social, cultural, recreativa etc., 

atuando em todas as esferas da vida, pois sua proposta é não apenas mudar o regime ou as formas 

de governos, mas transformar as relações sociais e fazer vigorar uma nova concepção de mundo. 
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As forças de orientação classista propõem a luta na arena sindical para enriquecer a 

experiência militante da classe trabalhadora contra a intimidação lançada pelos empregadores e 

seus partidos, na estratégia política de consolidar-se enquanto alicerce para a necessidade de 

organização da classe trabalhadora. Ao participar das lutas sindicais, a esquerda radical ressalta 

que a mobilização não pode cair nas armadilhas do oportunismo eleitoral e do aparelhamento 

partidário. O governo social-democrata, caso do PT, é percebido pela esquerda radical enquanto 

agente das proposições e das ações políticas liberais e neoliberais, implementando cortes de 

gastos públicos, sucateando dos sistemas públicos de saúde, educação, previdência, e impondo a 

redução de salários e a precarização dos empregos. 

Na perspectiva da esquerda radical, o governo Lula e a CUT não apenas aprofundaram 

seu papel conciliador, como se transformaram em uma correia de transmissão das políticas 

neoliberais dentro do governo. A CUT tem o intuito de servir como braço sindical para as 

políticas governamentais de Lula e respaldar a reforma sindical-trabalhista. Dessa forma, as 

possibilidades de mudança desse quadro são mínimas. Para a esquerda radical, a CUT se 

configurou em uma central burocrática, conciliadora, e sem qualquer possibilidade de 

desempenhar um papel progressista na luta de classes. 

Deve-se colocar nesse quadro – tática e estratégia – um importante fator que divide a 

esquerda radical, o caráter da ação sindicalista. Para essa esquerda, o problema recai sobre a 

seguinte proposição: os sindicatos devem manter uma dimensão reivindicativa ou buscar 

desempenhar um papel revolucionário nas lutas dos trabalhadores. 

A esquerda radical tem divergências quanto à forma como deve se dar a atuação sindical, 

a primeira seria adaptar-se às novas circunstâncias remodeladas em virtude das novas 

qualificações exigidas pela tecnologia e, diluída em várias categorias profissionais, podendo ir 

além da representação sindical, ampliando sua atuação em novos quadros de luta que, nessa 

década, rivalizam com as reivindicações de outros movimentos sociais e populares, como os que 

combatem a discriminação sexual e racial. A segunda seria participar das lutas exclusivamente 

trabalhistas, devendo ser produto de um processo de unidade de ação nas lutas cotidianas dos 

trabalhadores. 

Para o PSTU e o PCB, compartilhando a visão de Lênin (2003), as greves ensinam os 

operários a se unirem e a empreenderem a luta contra a classe patronal e contra o governo. 

Exatamente por isso, os socialistas chamam as greves de “escola de guerra”, em que os operários 

aprendem a lutar pela emancipação de todo o povo e de todos os trabalhadores do capital. Mas a 

“escola de guerra” ainda não é a própria guerra. Alguns socialistas questionaram se a classe 

operária deve limitar-se às greves e se apenas através delas a classe operária conseguirá melhorar 
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a sua situação e até a própria emancipação. As greves são um dos meios de luta da classe operária 

usados para a sua emancipação, mas não o único. E se os operários não estão atentos a outros 

meios de luta, atrasam o desenvolvimento e o êxito da classe operária. O desenvolvimento e êxito 

da classe operária acontecem quando esta já possui bastante consciência, quando sabem escolher 

o momento para desencadeá-los, apresentar reivindicações e manter contato com os socialistas. A 

necessidade de criar condições – no meu entendimento, a mobilização da classe trabalhadora não 

possui ainda um caráter nacional sendo esse aspecto necessário a uma unidade de ação do 

conjunto da classe trabalhadora – para a superação dos limites organizativos impostos pelo 

Estado com a circunscrição dos sindicatos à representação das respectivas categorias sempre foi 

bandeira do movimento sindical mais revolucionário em nosso país. Para o PSTU e o PCB, a luta 

pela liberdade e autonomia sindicais é condição que deve estar sempre presente na pauta da 

classe trabalhadora. 

 

Todo revolucionário deve atuar nos sindicatos, mas sempre possuindo 
como estratégia a revolução socialista. Isso não significa que o sindicato 
deva ser um apêndice do partido: como organismos de massa, os sindicatos 
devem ser autônomos em relação à organização dos partidos e 
independentes do Estado. Devem, portanto, organizar o conjunto dos 
trabalhadores, independentemente de quais partidos ou religião pertençam. 
São as suas instâncias, tais como as assembléias de base, que decidem o 
que deve ou não ser realizado. Mas os sindicatos não podem ser neutros em 
relação à luta pelo socialismo, ou então acabarão se burocratizando, caindo 
nas garras do Estado burguês, como ocorreu com a CUT. Pois a 
neutralidade significa ficar ao lado dos que dominam e exploram os 
trabalhadores (PSTU, 2005). 

 

Para o PSOL, as táticas da luta de classes têm necessariamente de se adaptar à evolução 

social. O sindicalismo, como concebe o PSOL, não deve perder contato com a realidade, devendo 

reconhecer que a atuação dos sindicatos nos moldes reformistas é uma tarefa de grande 

importância. Portanto o PSOL vê como prejudicial a divisão das centrais sindicais, 

constantemente defendendo o restabelecimento da unidade sindical. Para Trotski – pensador que 

contempla, dentro das tendências do PSOL, ampla empatia –, a participação dos revolucionários 

em sindicatos reformistas era tarefa importante para não perder contato com a realidade e manter 

a unidade sindical. Ao conciliar essas duas atitudes – percebendo-as enquanto contínuas e não 

divergentes –, o PSOL defende para a esfera sindical uma estratégia ativa e flexível, combinando 

aos moldes trotskistas luta por reformas com luta pela revolução. Dessa forma, a unidade sindical 

defendida pelo PSOL engloba os diferentes setores de esquerda, sindicatos e movimentos, 

devendo polarizar-se sob a premissa acima descrita. 
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Porém, ressaltamos que, o sindicalismo usado enquanto elemento tático e estratégico 

pelos partidos de esquerda radical deve importar-se com o caráter estritamente conservador que o 

sindicalismo traz em seu âmago. O pensador marxista Anton Pannekoek (1936) mostra que o 

objetivo do sindicalismo não é servir de instrumento para substituir o sistema capitalista por outro 

modo de produção, mas melhorar as condições de vida no próprio interior do capitalismo. A 

essência do sindicalismo não é revolucionária, mas conservadora. A ação sindicalista faz parte 

naturalmente da luta de classes, no entanto é preciso entender a parcialidade do sindicalismo 

frente à ação direta do operariado. 

 

O sindicalismo foi a primeira escola de aprendizagem do proletariado; 
ensinou-lhes que a solidariedade estava no centro do combate organizado. 
Incarnou a primeira forma de organização do poder dos trabalhadores 
(PANNEKOEK, 1936). 

 

Pannekoek diz existir sempre uma diferença entre a classe operária e os sindicatos. A 

classe operária deve olhar para além do capitalismo, enquanto que o sindicalismo está 

inteiramente confinado nos limites do sistema capitalista. O sindicalismo só pode representar uma 

parte necessária, mas ínfima da luta de classes. Ao desenvolver-se, deve necessariamente entrar 

em conflito com a classe operária, a qual pretende ir mais longe. 

A divergência está refletida nas propostas dos componentes dos partidos ideológicos 

marxistas, demonstrada nos conflitos com a esquerda governista e as centrais sindicais 

regularizadas junto ao Ministério Trabalho e Emprego, e na condução das centrais sindicais em 

que atuam. Fato esse que trataremos a seguir. 

 

2.2.2 A atuação dos partidos da esquerda radical nas centrais sindicais: Conlutas e 

Intersindical 

          Verificaremos a participação dos partidos de esquerda radical nas centrais sindicais (a 

forma como ela se dá) e as propostas dos mesmos, segundo critérios ideológicos e pragmáticos, o 

que propõem ao sindicalismo atual, além das evidências empíricas da participação de 

sindicalistas nas direções partidárias. 

Os partidos de esquerda radical atuam nas seguintes centrais sindicais: PCB – 

Intersindical –, PSOL – Conlutas e Intersindical – e PSTU – Conlutas. 
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O PSOL e o PSTU, originados de cisões do PT (ocorridas respectivamente em 2004 e 

1992), e o PCB, que até o fim dos anos 1970 era o principal referencial teórico da esquerda 

nacional, posteriormente sendo superado pelo nascimento do PT no início dos anos 1980, podem 

enquadrar-se enquanto partidos que buscam pressionar o PT, por esse – segundo diversos 

informes publicizados pelos partidos de esquerda – em razão de este se afastar de suas origens 

históricas, que o definiram como partido operário comprometido com os trabalhadores no 

combate intransigente a todas as variantes burguesas. Buscam, portanto, buscam ocupar um 

espaço à esquerda que estaria disponível não só na arena eleitoral, mas também política nos 

movimentos sociais, principalmente priorizando a atuação sindical em virtude da adaptação à 

institucionalidade e ao eleitoralismo por parte do PT. Ou seja, ao se posicionar ante a atuação 

pragmática do partido mais forte do seu espectro político, os partidos de esquerda radical não 

perseguem apenas o eleitorado que não migrou com o PT para o centro, mas vislumbram 

principalmente a possibilidade de ganhar influência junto a setores de massas. A grande tarefa 

dos partidos de esquerda radical, relevantemente os de influência trotskista (como o PSTU e 

PSOL), passou a ser ganhar a direção dos setores trabalhistas na arena sindical e dos movimentos 

sociais, para “conduzi-los” à luta pelo poder. Ou seja, a arena eleitoral passa a ser um campo 

indireto ou secundário usado por esses partidos visando à direção de sindicatos ou, 

principalmente, das centrais sindicais em disputa, a Conlutas e a Intersindical. Essa tese será 

testada no tópico seguinte. 

No exame da atuação dos partidos nas centrais sindicais brasileiras, formularemos crítica 

às lutas das centrais que abrangem não apenas as questões econômicas, mas principalmente as 

vinculadas à política partidária, tentando buscar evidências da primazia da luta desses partidos na 

arena eleitoral sobreposta a luta eleitoral. 

Com a publicação da Lei 11.648, as centrais sindicais – que já gozavam de legitimidade e 

representatividade – ganharam poder político expresso na prerrogativa de coordenar a 

representação geral dos trabalhadores por intermédio de suas filiadas, além de participar de 

negociações em fóruns, colegiados de órgãos públicos e de demais instâncias tripartites 

(empregados, empregadores e o Estado), nas quais estejam em discussão assuntos de interesse 

geral dos trabalhadores. 

Conferindo estatuto jurídico e, consequentemente, formalizando seu reconhecimento, as 

centrais se firmaram como as principais entidades nacionais de representação dos trabalhadores. 

A atuação dos partidos de esquerda radical está fora das centrais sindicais regularizadas 

junto ao governo federal. São elas: Central Única dos Trabalhadores (CUT), Força Sindical (FS), 

União Geral dos Trabalhadores (UGT), Nova Central Sindical dos Trabalhadores (NCST), 
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Central Geral dos Trabalhadores do Brasil (CGTB), Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras 

do Brasil (CTB). Isso ocorre porque consideram que as denominadas centrais sindicais legais 

existentes não representam qualquer alternativa para os trabalhadores, seja por tratarem-se de 

meros aparelhos nas mãos de “pelegos” e partidos da ordem, em que se destacam alguns 

conservadores, seja por estarem a serviço do capital. 

Segundo posicionamento declarado em documentos (PCB retira seu apoio político à CUT 

e propõe alternativas intersindicais, 2003) do PCB, a direção majoritária da CUT trocou a luta de 

classes pela “humanização” e “administração” do capitalismo, adotando o discurso do 

“sindicalismo cidadão”, que pretende dar ares de dignidade e qualidade à exploração capitalista. 

Para o PCB, ficou inviável a sua participação dentro da CUT, pois segundo o mesmo aprofundou-

se o processo de burocratização, voltando-se a central para o atendimento dos interesses da 

aristocracia operária e de muitas de suas cúpulas sindicais, em detrimento das lutas mais gerais 

dos trabalhadores. Na visão do PCB e das demais agremiações de esquerda radical, a CUT 

encontra-se como uma central conciliadora e sem perspectiva de transformação da sociedade. 

Também nivelada a esse posicionamento, segundo os partidos de esquerda radical, encontra-se a 

Força Sindical – segunda maior central sindical brasileira, com mais de 1200 sindicatos filiados 

oficialmente, correspondendo a quase 25% dos sindicatos registrados nas centrais sindicais18 –, 

que passou a disputar a liderança do “sindicalismo de resultados” e os efeitos especiais nas 

comemorações do 1º de Maio. 

Do bojo da CUT, porém em oposição a ela, surgem duas experiências organizativas dos 

trabalhadores no país: a Intersindical e a Conlutas. 

A Conlutas (Coordenação Nacional de Lutas) surge em 2004, sendo fundada oficialmente 

em 2006, no Congresso Nacional dos Trabalhadores, realizado em Sumaré-SP. Como o próprio 

nome a descreve, é uma coordenação composta, prioritariamente, por entidades sindicais, mas 

também por organizações populares, movimentos sociais e estudantis. Por isso, parte de suas 

lutas são decorrentes de demandas desses setores abarcados em suas bandeiras e procuram 

imprimir um caráter não exclusivamente classista a essas mobilizações. Entre elas, a luta dos 

movimentos sociais e populares, dos estudantes, das mulheres, dos negros e dos homossexuais, 

além do estabelecimento de relações internacionais de trabalhadores e de movimentos sociais. 

Segundo suas resoluções, a Conlutas tem caráter sindical e popular. Independente do governo e 

do Estado e autônoma em relação aos partidos políticos, é aberta à participação de todas as 

                                                        
18 Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), 2009. 
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organizações, classe trabalhadora, movimentos sociais e populares e dos estudantes. A estratégia 

da Conlutas é a luta pelo Socialismo. 

A Conlutas aparentemente apresenta-se como uma alternativa sindical, sobretudo porque, 

segundo os partidos de esquerda radical, tal central é composta por aliados, alguns de natureza 

estratégica. No entanto, o próprio PCB entende que essa não é uma saída, não apenas pelos 

indícios de “aparelhamento partidário” em que surge a Conlutas, como também pela forma como 

se deu sua criação, precipitada e unilateral, que enfraqueceu ainda mais as possibilidades de 

resistência dentro da CUT. A crítica principal do PCB, por exemplo, é que a Conlutas não é 

estritamente uma organização intersindical, fincada nas entidades de base, mas sim uma 

coordenação geral de lutas específicas, não apenas de natureza sindical, e que pretende avocar 

para si o papel de direção política da luta geral contra o capital e por uma sociedade socialista. 

Para o PCB, essa tarefa deve estar a cargo de uma Frente de Esquerda, ancorada no conjunto dos 

partidos e organizações políticas da esquerda socialista, que interaja com os movimentos sociais, 

na perspectiva do Bloco Histórico necessário para a construção do socialismo no Brasil. 

Substituir essa Frente de Esquerda por uma coordenação desse tipo é uma rendição ao 

economicismo, ao movimentismo e, sobretudo, ao apartidarismo. 

O PSOL, em seus documentos, defende a construção de uma ferramenta unitária para as 

lutas dos trabalhadores que inclua Conlutas e Intersindical. Defende a unidade orgânica de todos 

os trabalhadores numa Central que priorize a unidade e as alianças com todo o povo pobre, 

independentemente de onde ele esteja organizado. Objetivando construir uma Central Sindical 

popular, autônoma, independente, de lutas, democrática, aberta, plural para dialogar com as 

massas e disputar com a CUT, a Força Sindical e todas as outras centrais, a “direção da classe 

trabalhadora brasileira”. O PSOL tem como diretrizes, conforme suas resoluções a respeito da 

participação do partido no movimento sindical, focando a participação junto às direções das 

centrais sindicais regularizar junto ao Ministério do Trabalho a filiação formal de todos os 

sindicatos que já se definiram politicamente pela participação na Conlutas. Portanto, busca 

representar igualmente uma alternativa de caráter democrático-popular no campo da esquerda 

também na arena sindical. 

A direção do PSTU, responsável pela condução da Conlutas, impõe uma política baseada 

em um programa socialista que abarca os problemas político-estratégicos da luta pelo socialismo 

em nosso continente, um programa que se manifesta sobre todos os problemas a partir do ponto 

de vista do socialismo e não de um programa de defesa das reivindicações dos trabalhadores e 

para sua mobilização. Enclausurando-se numa articulação orgânica com a ultra-esquerda latino-

americana, fecha suas portas à pluralidade de posições existentes em seu interior e fora dele. 
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Também atribui pouca importância à necessidade de unidade e fusão com a Intersindical, e com 

outros setores sindicais de esquerda. O PSTU busca corroborar, na arena sindical, as suas 

propostas relacionadas à arena política, na intenção de meramente transpor tais resoluções de um 

campo a outro, no sentido da auto-afirmação da Conlutas ao redor da política nacional e 

internacional do PSTU. 

A outra central sindical alternativa às centrais sindicais com registro junto ao Ministério 

do Trabalho e do Emprego é a Intersindical (Instrumento de Luta e Organização da Classe 

Trabalhadora), fundada pelos setores que romperam com a CUT no processo congressual dessa 

entidade no ano de 2006. A Intersindical surgiu como um instrumento de organização e luta dos 

trabalhadores. Participaram de sua fundação a Unidade Classista-PCB, a ASS e as correntes do 

PSOL que não faziam parte da Conlutas: a APS, o Enlace e o Csol. Ressaltamos que a 

Intersindical não tem organização em todos os estados da Federação. Baseada no discurso da 

reconstrução da ação e organização do movimento sindical, prioriza a ação direta, ou seja, a 

atuação com os movimentos sociais nas ações cotidianas. A Intersindical quer resgatar os 

princípios fundamentais, como a democracia construída entre iguais, a solidariedade de classes, o 

internacionalismo, a organização pela base, a autonomia e a independência em relação aos 

patrões, governos e partidos – esse último aparentemente sem muito sucesso. 

Em 2008, no II Encontro Nacional da Intersindical em São Paulo, após um debate sobre a 

oportunidade ou não de se criar a Central Sindical naquele momento, ocorreu uma fissura tendo 

como eixo norteador a continuidade da Intersindical ou a unificação com a Conlutas. As correntes 

do PSOL optaram pela estratégia de unificação com a Conlutas, o que redundou na convocatória 

para o Congresso de Santos, em 05 e 06 de junho do mesmo ano. Por outro lado, os comunistas e 

independentes optaram por reforçar a Intersindical como instrumento de organização e luta dos 

trabalhadores. 

O Congresso de Santos, que teria como objetivo principal a unificação da Conlutas com as 

correntes do PSOL que reivindicavam a Intersindical, terminou com a retirada dessas correntes, 

juntamente com Unidos pra Lutar e Movimento Avançando Sindical. As causas do fracasso da 

tentativa de unificação transcendem o Congresso e evidenciam as contradições de concepção de 

central, de metodologia de sua construção e de condução do processo em si. 

A Unidade Classista (PCB) contrapôs à concepção de central sindical popular defendida 

pela Conlutas a necessidade de uma organização que expresse a intervenção dos trabalhadores 

enquanto classe, tendo como mote a contradição capital-trabalho. Os movimentos contra a 

opressão – anti-racismo, gênero, diversidade sexual – devem ser entendidos sob o ponto de vista 

de classe. Essas questões são importantes. No entendimento da UC/PCB, constituem dimensões 
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da exploração e da opressão do capital sobre o trabalho. Sem essa compreensão, os movimentos 

contra a opressão se tornam movimentos de busca por melhores condições de participação na 

dinâmica do sistema capitalista. Divergências programáticas essas que marcam os 

posicionamentos dos partidos de esquerda radical no processo eleitoral quanto no âmbito sindical. 

Portanto, o ponto-chave para a discussão acima, além da busca pela direção das centrais 

sindicais, são as divergências em torno da concepção de central a ser criada ou fusionada. A 

concepção dessa possível nova central sindical ou mesmo das duas já existentes deve basear-se na 

centralidade do trabalho como elemento tático para o socialismo, como defendem o PSTU e o 

PCB, ou uma organização eclética, diluída e movimentista, como defende o PSOL. A relação do 

movimento sindical com o movimento popular e estudantil deve ser feita em um espaço maior 

que articule essas diferentes lutas, como defendem o PSTU e o PCB, ou ser englobada nessa 

concepção de central sindical defendida pelo PSOL. 

Revelados o caráter da atuação dos partidos de esquerda radical junto às centrais sindicais 

e seus posicionamentos políticos, buscaremos evidenciar o grau de relacionamento existente entre 

os quadros do sindicalismo de forma geral e sua participação junto às direções partidárias. 

Com base na proposição acima, destacamos que os membros oriundos do sindicalismo 

têm uma grande força no interior dos partidos da esquerda radical. Suas principais lideranças 

participam da direção organizativa partidária, entrelaçando assim a liderança partidária com a 

liderança sindical. Essa característica é evidenciada, por exemplo, no PSOL, no qual 41% dos 

delegados que constituem sua direção são formados por sindicalistas. Segundo o documento do 

partido Perfil Social do PSOL, além das entidades ligadas ao PSOL (suas tendências) que 

participam dessas centrais sindicais, APS (Ação Popular Socialista), C-SOL (Conspiração 

Socialista) e ENLACE estão na Intersindical; e MAS (Movimento de Ação Sindical), MTL 

(Movimento Terra, Trabalho e Liberdade) e MES participam da Conlutas. 

O quadro abaixo apresenta a composição integrada da direção nacional do PSTU, 

composta em parte por dirigentes sindicais ou integrantes de sindicatos. 
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Quadro 4: Composição da Direção Nacional do PSTU 

NOME PROFISSÃO CARGO 

JOSÉ MARIA DE ALMEIDA Metalúrgico MG/Dirigente Sindical PRESIDENTE 

CYRO GARCIA Funcionário do Banco do Brasil /Oposição 

Bancária RJ 

1º - VICE-

PRESIDENTE 

ERNESTO GRADELLA NETO Professor/Dirigente APEOESP SP 2º - VICE-

PRESIDENTE 

ANTONIO DONIZETTI FERREIRA Metalúrgico/ Advogado SP 1º - SECRETÁRIO 

GUILHERME FONSECA Técnico em Telefonia PE/Dirigente Sindical 2º - SECRETÁRIO 

GENILDA ALVES DE SOUZA Professora Universitária SP 1º - TESOUREIRO 

SEBASTIÃO CARLOS Bancário/Dirigente Sindical 2º - TESOUREIRO 

ANTÔNIO RICARDO MARTINS 

GUILLEN 

Professor DF 1º - VOGAL 

KARIN ANDRÉIA BOTTINI Pequena Empresária SP 2º - VOGAL 

ISRAEL PINHEIRO Metalúrgico Aposentado MG SUPLENTE 

SILVIA ANDREA FERRARO Professora SP SUPLENTE 

VERA GUASSO Funcionária Pública RS SUPLENTE 

Fonte: Antonio Radical, Presidente do PSTU no Estado da Paraíba. 

A arena sindical, especificamente das centrais sindicais de caráter “alternativo”, passa a 

ser um novo campo de conflito não só de natureza político-econômica, mas também de conflitos 

ideológicos, no qual os partidos buscam transferir suas divergências e concepções ideológico-

partidárias para essa arena, buscando impor umas às outras a sua concepção, sob pena de se tratar 

de uma falsa unidade classista. 

As centrais sindicais em disputa – Intersindical e Conlutas –, caracterizada as posições dos 

partidos junto a elas – se sindical ou sindical e popular – e seus objetivos – se busca ou não 

regularizar-se junto ao Ministério do Trabalho e com isso obter benefícios financeiros19 –, 

                                                        
19 A sustentação financeira das centrais sindicais será realizada mediante alteração do artigo 589 da CLT. Segundo a 
qual a contribuição sindical dá-se da seguinte forma: 60% para o sindicato respectivo; 5% para a Confederação a que 
o sindicato estiver vinculado e com registro no TEM; 15% para a federação a qual o sindicato estiver vinculado e 
com registro no TEM; 10% para a “Conta Especial Emprego e Salário” e 10% para a Central Sindical a qual o 
sindicato estiver filiado. Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego.  
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podemos verificar o(s) objetivo(s) da atuação desses partidos na arena sindical e a justificativa 

política para a atuação, e o que defendem no campo sindical: política de resultados nas questões 

econômicas ou algo mais. 

A justificativa para esses partidos atuarem na arena sindical é que sua origem partidária 

com forte viés ideológico, de caráter classista-trabalhista, impõe às organizações de esquerda 

radical participar das lutas sindicais. Por estes partidos buscarem a representação classista tanto 

quanto (ou até mais) quanto a representação eleitoral, a arena sindical passa a ser um campo de 

disputa entre esses partidos, como também de busca de manutenção de identidade classista 

imprescindível a esses tipos de organização. 

A fundação do PCB foi, no início da década de 1920, nas palavras de Nelson Werneck 

Sodré, conhecido historiador comunista: 

 

conseqüência necessária do processo de formação da classe operária 
brasileira e do desenvolvimento de suas lutas. Sua fundação respondeu a 
uma exigência do movimento operário, que já mostrara, nas primeiras 
décadas do século XX, a carência de um partido político operário 
revolucionário (SODRÉ, 1980: 80. Citado em PANDOLFI: 1995: 90). 

 

Assim, percebeu-se que o surgimento do PCB era tido pelos seus membros como uma 

consequência histórica da luta de classes. 

Criados em função dos sindicatos e dos movimentos sociais, diferentemente de outros 

partidos políticos, os da esquerda radical tiveram origem externa à arena parlamentar – PCB e 

PSTU –, aspecto esse que iremos explorar no próximo capítulo. 

Durante os primeiros anos do PCB, os sindicatos eram o locus principal de divulgação do 

ideário comunista. Além da difusão de livros, revistas, folhetos e artigos publicados em diversos 

jornais sindicais, a propaganda de idéias dava-se também em forma de festas e palestras 

realizadas nas sedes dos sindicatos operários. 

 

A classe operária brasileira não possuía nenhuma tradição de organização 
política em partido independente e os sindicatos operários de tendência 
revolucionária, no qual “nasceu” o PCB. Eram organizações de orientação 
anarquista, baseadas numa estrutura ultra-liberal, adversas a qualquer 
forma de direção unitária e centralizada (PEREIRA, 1976, 72. Citado em 
PANDOLFI, 1995). 
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De fato, os grupos comunistas que deram origem ao PCB eram formados, na sua maioria, 

por operários ativistas do movimento sindical, oriundos do anarquismo. Sobre essa questão, vale 

ressaltar que diversos confrontos e conflitos foram travados entre anarquistas e comunistas, 

provocando cisões dentro do movimento operário, por causa do modo de atuação distinto das 

duas correntes. 

O papel dos sindicatos como elemento político de construção e de organização partidária é 

significativo nas metas estabelecidas pela esquerda radical, pois sua tradição histórica oriunda do 

trabalho e luta junto às entidades sindicais, por vezes liderando-as (caso do PCB), faz com que a 

esquerda radical utilize os aspectos sindicais a que tanto se assemelha, para lutar nessa esfera e 

fazê-la, uma vez mais, um campo de atuação política. 

Percebe-se que os partidos de esquerda radical tentam ocupar, ou melhor, retomar o 

espaço que antes havia sido seu e que hoje é de ocupação da CUT e, também, do PT. O 

rompimento com a CUT ocorreu durante todo o mandato do governo Lula. Nessa configuração, a 

esquerda radical enxerga que tal rompimento traria a oportunidade de reivindicar a liderança das 

entidades sindicais, pois a mesma coloca-se diferenciada do modelo de unidade sindical da CUT. 

Segundo ainda os partidos de esquerda radical, a atuação da CUT seria centralizadora e alinhada 

às diretrizes governamentais, revelando-se, assim, inadequada ao processo de organização 

sindical atual. Ao que parece, os componentes da esquerda radical não indicam renovação de 

propostas ao seu modelo tradicional de sindicalismo, tampouco importando as mudanças sócio-

econômicas e a mudança no lócus do sujeito histórico da transformação social, o proletariado 

industrial marxista. Desmerecem, assim, a unificação (quando há) de interesses da classe 

trabalhadora que se dá principalmente em torno de interesses individuais em detrimento da 

tradicional perspectiva de solidariedade de classe voltada a um levante revolucionário. A criação 

da Intersindical e da Conlutas, visando à construção de uma nova central sindical, segue um 

prisma classista e também não confessadamente dogmático, mais adequado, segundo a esquerda 

radical, a suprir e atender às necessidades dos trabalhadores brasileiros. 

O exercício da cidadania, os diferentes padrões de consumo e o caráter multifacetado da 

existência social abrem espaço para múltiplas formas de identificação dos sujeitos, tornando 

difícil uma compreensão identitária unificada, como propunha o marxismo. O aparecimento dos 

chamados novos movimentos sociais evidenciou esse declínio do pensamento marxista. A crise 

das identidades e dos sujeitos históricos classicamente defendidos por essa esquerda marxista, 

ainda sob a égide da crença de que as estruturas econômicas determinam o conjunto da existência 
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social, definindo, inclusive, as identidades dos sujeitos históricos (identidades estas que seriam 

unificadas, portanto), em torno da estrutura de classes sociais, cujo principal ponto de clivagem 

estava na propriedade ou na não-propriedade dos chamados meios de produção pouco foi 

modificada pelos princípios defendidos pela esquerda radical, principalmente PCB e PSTU, ainda 

alicerçados no paradigma clássico do socialismo marxista de superação da estrutura econômica 

capitalista que reivindica a classe trabalhadora a premissa de sujeito revolucionário da 

transformação social. 

Esse dogmatismo permeia a política da esquerda radical, a repetição mecânica de 

fórmulas teóricas dentro das quais se pretendia enquadrar a realidade brasileira, através de 

experiências internacionais, nem sempre aplicáveis às condições concretas de nosso país, 

desconhecendo-se o fato de serem compatíveis com a realidade nacional. 

Retoma-se a idéia de que a possibilidade de vitória eleitoral praticamente inexiste, como 

apresentamos no primeiro tópico deste capítulo. Mas a decisão de pressionar a esquerda 

governamental abre possibilidades para explicações quanto à atuação desses partidos no espaço 

político e em toda a amplitude de suas arenas, principalmente a sindical. A principal tarefa é a de 

promover a disputa ideológica com a esquerda sindical governista, utilizando-se da defesa dos 

valores classistas associados ao socialismo, na tentativa posterior de que possíveis fissuras surjam 

e abram a possibilidade de disputa hegemônica no campo do sindicalismo de esquerda. 

Uma das lições de Panebianco (2005) é que a organização partidária pode usar as eleições 

como uma arena indireta, que a auxilia em outras disputas afastadas dos pleitos eleitorais de 

massa. A forte presença de sindicalistas nos partidos radicais sugere que os sindicatos são campos 

de luta fundamentais para tais esquerdistas, inclusive no enfrentamento com militantes petistas. 

Segundo estudo realizado por pesquisadores do PSOL, por exemplo, mais de 40% dos 

congressistas do PSOL no primeiro congresso da agremiação tinham atuação sindical. É comum, 

em linhas similares, o comentário de que esses partidos priorizam a disputa de sindicatos, 

distribuindo incentivos não-eleitorais – relacionados à ocupação de diretorias de sindicatos –, 

podendo bem ser fator de atração de militantes partidários para atuação nos sindicatos. 

Verifica-se assim que os fins eleitorais – pela baixa perspectiva de vitória eleitoral – são 

tão importantes quanto os fins não-eleitorais – divulgação das propostas político-partidárias, 

busca de representatividade junto a diferentes setores da sociedade civil como as centrais 

sindicais referidas e oposição aos partidos de esquerda que se encontram na situação. 

A dimensão eleitoral medida pelo número de votos tem efeitos essencialmente indiretos 

sobre essas organizações, pois os partidos de extrema-esquerda percebem muitas vezes as suas 
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relações com o ambiente externo apenas em termos de filiados e de participação junto ao 

movimento sindical, em detrimento do número de eleitores (PANEBIANCO, 2005). 

A avaliação da importância das lutas diretas demonstra a busca desses partidos por se 

fazer representar junto ao movimento sindical, mais especificamente no territorio das centrais 

sindicais. Porém, nesse espaço, também não houve consenso quanto a sua atuação. Os partidos se 

dividiram e concorreram entre si, na busca pela direção e representação sindical de centrais 

sindicais (Conlutas e Intersindical) não-regularizadas junto Ministério do trabalho e emprego. 

Desse modo, o conflito existente no período eleitoral foi reproduzido na arena sindical em que 

divergências de carater ideologico e programatico foram evidenciadas. Esse aspecto será 

retratado no próximo capítulo. 
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CAPÍTULO 3 – A esquerda radical versus o PT: entre a chantagem e a busca por 

hegemonia para o campo da esquerda. 

 

Introdução 

Dividiremos este capítulo em dois blocos. No primeiro, trataremos da conceituação das 

categorias políticas utilizadas: ideologia, socialismo, reforma e revolução. Buscaremos, na análise 

descritiva do socialismo real – surgimento, ascensão e queda – relacionar esses conceitos e 

compreender as bases da construção do socialismo para o século XXI –, assumida pela esquerda 

radical – que passa pelo entendimento da experiência soviética enquanto modelo a ser estudado (e 

superado) para melhor desenvolvimento das teorias marxistas referentes à arena política no que 

se refere a: modelos de desenvolvimento econômico, administração do estado socialista e 

questões (anti) democráticas da ex-União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. 

No segundo bloco, nos remeteremos às questões estritamente inerentes à rivalidade PT e 

esquerda radical. Começaremos descrevendo o racha com o PT: a chegada do Partido dos 

Trabalhadores ao poder, as alianças desse para ter governabilidade, a caminhada ao “centro”, as 

políticas descritas enquanto social-democratas e o seu “desvirtuamento” da luta de classes. 

Posteriormente, falaremos da formação da Frente de Esquerda. A oposição ao PT fez surgir a 

possibilidade de união entre os partidos, o dilema de Przeworski sobre partidos ideológicos e sua 

atuação no processo eleitoral: o pragmatismo por parte do PSOL e o idealismo por parte do PCB 

e PSTU, além do balanço político e eleitoral dos partidos de esquerda radical. 

Por último, verificaremos a hipótese de Downs sobre a participação eleitoral do tipo 

“chantagem”. Apresentaremos os principais pontos de “influência” ou “chantagem” que buscam 

exercer os partidos de esquerda radical sobre seu principal oponente no espectro ideológico 

esquerdista, o PT, tentando detectar em que pontos programáticos, teóricos, políticos e 

ideológicos se dá com mais ênfase essa disputa no espectro político-ideológico da esquerda 

nacional. 

3.1 A definição de esquerda radical e sua ideologia-política 

No presente tópico, abordam-se as conceituações de ideologia conferidas por Marx e 

Engels, em sua teoria política aos partidos comunistas (Manifesto Comunista, Crítica ao 

programa de Gotha e Luta de classes na França). Karl Marx afirmou que a ideologia dominante 

é aquela advinda da classe que exerce poder sobre a sociedade. Ela servirá – as idéias e a forma 
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de pensar e agir – para explicar a dominação provenientes dessa mesma classe. Na ótica de Marx, 

a ideologia tem a função de legitimar a dominação da sociedade através de idéias que possuem a 

característica de parecerem para todos universal e racional 

 

Cada nova classe que toma o lugar da que dominava antes dela é obrigada, 
para alcançar os fins a que se propõe, a apresentar seus interesses como 
sendo o interesse comum de todos os membros da sociedade, isto é, para 
expressar isso mesmo em termos ideais: é obrigada a emprestar às suas 
idéias a forma de universalidade, a apresentá-las como sendo as únicas 
racionais, as únicas válidas (MARX, 1996: 74). 

 

No entanto, ressaltamos, Marx usou a categoria sociológica ideologia focando as 

características do modelo de sociedade capitalista e não tanto na análise político-partidária. 

Outra categoria mencionada neste trabalho é o conceito de socialismo. Este se refere à 

fase de transição do capitalismo para o comunismo, na qual o poder estaria nas mãos dos 

proletariados, que organizariam a sociedade rumo à igualdade ou a equidade, os trabalhadores 

seriam os dirigentes, e o Estado não existiria. 

 

O conceito marxista de revolução socialista implica um período de 
transição do capitalismo para o socialismo. Em contraste com a revolução 
burguesa, que é uma derrubada do poder político da aristocracia ao final de 
um prolongado processo de crescimento da economia capitalista e da 
cultura burguesa no quadro da sociedade feudal, a tomada do poder político 
à burguesia pelo proletariado é [...] apenas o ‘primeiro episódio’ da 
transformação revolucionária do capitalismo em socialismo 
(BOTTOMORE, 1983: 389). 

 

São indispensáveis a esta pesquisa os conceitos de revolução e reforma. As reformas têm 

como característica mudar algumas partes do todo, mas no geral pretende mudar a forma sem 

alterar, no entanto, o conteúdo desse todo. Ou seja, se definem nos marcos da ordem, são 

alterações limitadas, embora possam adquirir características abrangentes. A revolução trabalha na 

essência, mudando o conteúdo, confrontando a ordem vigente, na teoria e na prática, buscando 

transcendê-la em uma transformação totalizante de todo sistema social. A referência a esses 

conceitos se faz pertinente, diante da vasta utilização dos mesmos pelos partidos que compõem a 
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esquerda radical, servindo-se dessas categorias para definir suas perspectivas com relação ao 

Estado, e as funções a que este ente está relacionado. 

No Brasil, são classificados enquanto esquerda radical os partidos de orientação marxista, 

socialista e comunista, como o PSOL, o PSTU e o PCB. O radicalismo indica uma tendência no 

campo doutrinal, enquanto modelo de ação política adotado por um partido que não se aproxima 

dos valores e das instituições existentes na vida pública, fazendo por modificá-los radicalmente: 

“O que caracteriza o extremismo é [...] a tendência em ver as relações nos moldes das alternativas 

radicais, a conseqüente recusa em aceitar a gradualidade e parcialidade dos objetivos” 

(BELLIGNI, 2004: 458). O radicalismo de esquerda tem por origem social as classes 

subordinadas, operários e demais setores trabalhistas. 

Também caracteriza esses partidos no campo do espectro político enquanto radicais o fato 

de seus respectivos programas políticos ressaltarem a necessidade de ruptura com aspectos 

essenciais da ordem político-social vigente: mudança da economia, transformação da política 

institucional e revolução social, principalmente. Documentos dos partidos supramencionados 

evidenciam “romper a subordinação do país ao imperialismo e garantir os interesses do povo 

explorado” (Cartilha conheça o PSTU, 2005:16); “Apresentamos e oferecemos uma proposta de 

plataforma para o debate e a constituição da unidade para a ação prática que parta da ruptura com 

o FMI e com o pagamento da dívida externa, com seus juros e o principal da dívida” (Resoluções 

do II Encontro Nacional do PSOL, 2005:2). Também o PCB mostra-se inclinado a fazer 

transformações radicais no campo político-econômico na sociedade brasileira: 

 

é necessária a construção e consolidação de uma nova hegemonia, um novo 
bloco de forças sociais e políticas aglutinadas em torno desta alternativa e 
referendada socialmente nos assalariados da cidade e do campo, nas 
camadas médias urbanas e na intelectualidade progressista, nas massas 
excluídas do mercado informal e na juventude, ou seja, na grande maioria 
de nossa população espoliada e, portanto, com enormes contradições com o 
bloco dominante, formando um novo bloco histórico que impulsionará a 
construção do Socialismo no Brasil (Programa do PCB para o Governo 
Federal, 2006: 4). 

 

Ressaltamos: os partidos de esquerda radical no Brasil buscam distanciar-se de rótulos 

que os aproximem do socialismo real e da burocratização dos partidos operários tradicionais, 

ocorridos no governo soviético do século XX. 
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A possibilidade de construção de uma sociedade democrática alternativa à ordem 

capitalista, concebida por diversos teóricos marxistas, principalmente na América Latina, 

denominada de socialismo do século XXI, na qual alinham-se a essa perspectiva os partidos de 

esquerda radical, deve-se iniciar com o debate sobre a experiência histórica do socialismo 

soviético do século XX. 

3.1.1 Uma breve explanação histórica do “socialismo real” 

O mundo, no final do século, assistiu à queda dos dois modelos europeus de construção do 

socialismo no século XX: o socialismo real, de inspiração soviética; e também o Estado do bem-

estar social, construído, principalmente, pelo Partido Social Democrata alemão, sobre bases 

keynesianas. Nesse cenário, assistiu-se à declaração do fim das ideologias e à expansão do 

modelo neoliberal, trazendo desemprego e promovendo acumulação e movimentação de capital 

jamais vistas. No final do século XIX e início do século XX, as constituições liberais, embora 

fossem essencialmente um texto político, sem a previsão de intervenção no domínio econômico e 

nas questões sociais, passaram a incorporar temas sociais, demonstrando a necessidade urgente de 

modificação de postura do Estado, conferindo-lhe um caráter mais social. A influência dos 

movimentos socialistas, sobretudo social-democratas, foi decisiva para tais modificações. 

A democracia representativa, aplicando modelos econômicos liberais entre o final do 

século XIX e as primeiras décadas do século XX, não foi capaz de oferecer saídas para o caos 

social e econômico em boa parte da Europa, especialmente na Alemanha e Itália, no período 

posterior à Primeira Guerra, permitindo a ascensão do nazi-fascismo. Ao mesmo tempo, a 

Revolução Bolchevique na Rússia e a imediata expansão do recém-criado Estado socialista ao 

vasto império czarista, formando a União Soviética, representavam uma séria ameaça aos 

interesses do capital no restante da Europa, mas também uma esperança e um modelo para o 

movimento revolucionário dos trabalhadores, principalmente do mundo ocidental. 

O Estado socialista, surgido em 1917 na Rússia, ao contrário do Estado social-democrata 

de modelo alemão, representava uma ruptura com o modelo de economia e de sociedade 

capitalistas e com os valores liberais. Mais tarde, com o Estado socialista batendo às portas de 

boa parte dos estados europeus na incapacidade do modelo social-democrata de responder de 

maneira urgente à crise social e econômica, o mundo assiste ao nascimento e crescimento dos 

movimentos nacionalistas na Europa, Ásia e América. 

Não se pode dizer que o fascismo e o nazismo surgiram como uma forma de se evitar o 

crescimento do socialismo na Europa. Mas, sem dúvida, a sua ascensão definitiva recebeu 

fundamental apoio do grande capital nacional na Itália, Alemanha e em outros países, evitando, 
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com isso, que a revolução socialista se expandisse e comprometesse interesses desse capital. No 

livro Introdução ao Fascismo (1977), Leandro Konder demonstra com clareza as razões pelas 

quais os grandes capitais da Alemanha e da Itália perceberam, nos movimentos ultranacionalistas, 

uma força capaz de comprometer o movimento comunista nesses países e os financiaram. 

A capacidade que tinha o fascismo e o nazismo de reverter a penetração do movimento 

socialista residiu na sua forte base cultural na qual se fundamentava o discurso social-

nacionalista. Com isso, houve a possibilidade de se oferecer uma alternativa muito mais próxima 

da realidade do povo, pois uma alternativa nacional desmobilizou a proposta internacionalista e 

nova de luta de classes, presente no socialismo. Contra o internacionalismo socialista construído 

a partir do objetivo comum de todos os trabalhadores, no sentido de eliminar o capital opressor 

estrangeiro, nada melhor que o discurso social-nacionalista. Note-se que a proposta fascista teve 

um forte apelo na Europa, pois se fundou em valores culturais fortemente enraizados, podendo 

facilmente desmobilizar o internacionalismo, que procura ainda construir uma solidariedade e 

uma unidade com bases multinacionais. Com força para barrar a expansão da revolução 

socialista, o fascismo e o nazismo foram a alternativa para o grande capital nacional, que 

financiaria a sua ascensão ao poder em vários Estados europeus e, de maneira mais profunda, na 

Alemanha e Itália. 

O triunfo da Revolução Russa, após uma violenta guerra civil, estabelece consigo o 

surgimento de um novo Estado, único mas profundamente empobrecido e atrasado, e com 

enormes dimensões territoriais. O sistema político soviético e, consequentemente, também o 

sistema político do mundo socialista baseavam-se num modelo unipartidário, fortemente 

hierarquizado e autoritário que monopolizava o poder do Estado – na verdade, muitas vezes 

substituía o próprio Estado –, operando uma economia centralmente planejada e (pelo menos em 

teoria) impondo a ideologia marxista-leninista aos habitantes do país. A segregação ou auto-

segregação do campo socialista também foi uma das suas características, principalmente no 

período da Guerra-Fria. 

O sistema político socialista soviético, que teoricamente primava pela utilização de 

mecanismos democráticos representativos e até mesmo pela utilização da democracia direta para 

a ação política, rompeu com o conteúdo democrático dos movimentos sociais e utilizou-se de um 

sistema político centralizado, para uma prática de comando coercitiva. Ou seja, o modelo de 

partido de vanguarda leninista acabou se transformando em uma organização autoritária, pois 

agregava também as tarefas do Estado, sendo ele o próprio Estado, em seu modo de governar. A 

imposição de lançar uma grande transformação industrial, através do desenvolvimento 
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econômico, acabou mostrando-se claramente autoritária por implementar, de cima para baixo, 

metas e limites sócio-econômicos à vida de sua população. 

O modelo de desenvolvimento econômico soviético, inicialmente por conta da sua guerra 

civil, ainda na Rússia revolucionária, teve como princípios a nacionalização de indústrias, ficando 

conhecida como comunismo de guerra. O comunismo de guerra se caracterizava por 

planejamento e controle do Estado, substituição de propriedade e administração privadas por 

públicas e dispensar o mercado e o mecanismo de preços. Porém esse período de economia 

comunista de guerra teve vida curta, estendendo-se até 1920, vindo o mesmo modelo econômico 

a chocar-se com os setores camponeses, que se rebelariam contra a requisição militar de sua 

produção, e com os operários, que não se sujeitariam às limitações impostas pelo modelo 

econômico comunista de guerra, o Estado soviético iria de encontro ao setores dos quais se fazia 

representante, pelo menos em tese. 

Em 1921, um novo modelo de desenvolvimento econômico é adotado pelos soviéticos, 

denominado de Nova Política Econômica (NEP). Substituiria o modelo econômico baseado no 

comunismo de guerra. A NEP tinha por metas revitalizar a indústria, o comercio, a agricultura e 

as finanças, baseando-se nas forças de um restaurado mercado, agora como um capitalismo de 

mercado. O controle e a pressão do Estado continuavam sendo o modelo de economia de 

propriedade e administração socializadas; agora com uma forte e crescente necessidade de 

industrialização maciça, realizada através de planejamento de governo. Em seu período de 

vigência, 1921 a 1928, em alguns desses intervalos, a NEP obteve grande sucesso, principalmente 

junto ao setor camponês. Mas, por conta de desequilíbrios em seu crescimento, fruto 

principalmente das distorções e deformações ocorridas no modelo de economia de mercado 

camponesa orientada pelo Estado, o êxito da NEP não teve continuidade, em virtude da 

implantação de um outro plano econômico, no fim de 1928. 

A economia extremamente planejada que substituiu a NEP, em 1929, denominada de 

Planos Qüinqüenais e sob a tutela de Stálin, dava continuidade à economia de comando 

centralizado agora impondo ao povo grandes sacrifícios, de modo coercitivo, para atingir as 

metas estabelecidas. Esse plano econômico stalinista assemelhava-se a uma operação militar, 

pelo seu alto grau de subordinação e pelas metas estabelecidas. O objetivo maior era criar 

indústrias, dando prioridade imediata aos setores básicos da indústria pesada e da produção de 

energia. 

Como em uma economia de guerra, na economia planejada soviética, as metas de 

produção eram estabelecidas sem levar em consideração os custos financeiros e sociais que 

acarretaria essa prática stalinista de administração. A organização, dentro do modo de produção 
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soviético para o cumprimento de metas, dava-se pela forte centralização no núcleo administrativo 

(assunto tratado no capítulo quatro) que, posteriormente, veio produzir a forte burocratização do 

aparelho político e econômico soviético. No entanto entre 1930 e 1940, a industrialização sob 

essas ordens funcionou bem, alavancando a economia industrial soviética, que se encontrava 

atrasada e em imobilidade. Esses resultados, porém, não foram sentidos em todos os setores 

sociais e econômicos; os camponeses não foram agraciados com essa impulsão tomada pela 

industrialização soviética, que havia transformado a agricultura camponesa de estrutura mais 

familiar e de subsistência em uma agricultura coletiva. Mesmo assim, para os camponeses 

continuava ainda atrasada e ineficaz, produzindo um grande custo a esses trabalhadores. 

O sistema stalinista transformou camponeses em servos da terra, sendo este o ponto 

principal para o funcionamento desse modelo econômico, ou seja, o voluntarismo das massas em 

favor do Estado.                       

A burocratização corrupta e estagnada produzida pela centralização política do Partido 

Bolchevique, durante o desenvolvimento econômico soviético, provavelmente tenha sido o ponto 

chave da inflexibilidade, ineficiência e estagnação que a administração estatal produziu, 

constituindo a sua ruína.  

Essa alta centralização da administração estatal, resultando numa burocratização de todo o 

sistema soviético, acarretou vários erros e equívocos na administração. A inflexibilidade 

administrativa havia produzido grande volume de bens de capital sem critérios de quantidade e 

qualidade, além de privilegiar o complexo industrial militar. O rápido processo de 

industrialização tenderia a fortalecer a industrialização e criar uma espécie de subsistência 

material para o povo. O resultado disso foi o surgimento de uma economia “alternativa”, à 

margem da fiscalização estatal, que serviria para abastecer a população penalizada pelo 

racionamento de produtos alimentares.         

O período pós Segunda Guerra trouxe, na Europa, o renascimento do Estado social-

democrata, assim como a expansão do Estado socialista. Enquanto o Estado socialista 

representava uma ruptura com a economia liberal e o capitalismo, o Estado social representava 

um novo paradigma de planificação econômica, o keynesianismo, sem, entretanto, a existência de 

uma ruptura com o capitalismo liberal. As Constituições dos países socialistas consagraram uma 

economia socialista, garantindo a propriedade coletiva e estatal, e abolindo a propriedade privada 

dos meios de produção. Havia clara ênfase nos direitos econômicos e sociais e uma proposital 

limitação dos direitos individuais, pois o exercício destes no Estado socialista está condicionado à 

evolução do Estado e da sociedade socialista, que devem ser capazes de educar e preparar o 
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cidadão a viver no futuro em uma sociedade completamente livre, na qual não haja Estado, poder 

ou hierarquia: a sociedade comunista. 

 

A fim de se realizar a socialização do solo, fica extinta a propriedade 
privada da terra; todas as terras passam a ser patrimônio nacional e são 
confiadas aos trabalhadores sem nenhuma espécie de reembolso, na base de 
uma repartição igualitária em usufruto. Como primeiro passo para a 
transferência completa das fábricas, das usinas, das minas, dos caminhos de 
ferro e de outros meios de produção e de transporte para a propriedade da 
República Operária e Camponesa dos Sovietes, o Congresso ratifica a lei 
soviética sobre a administração operária e sobre o Conselho Superior da 
Economia Nacional, com a finalidade de assegurar o poder dos 
trabalhadores sobre os exploradores (Declaração Soviética dos Direitos do 
Povo Trabalhador e Explorado, 1918). 

 

Em função dessa característica, o Estado socialista se destaca pela sua linha evolutiva que 

rompe com a economia capitalista. 

A Declaração Soviética dos Direitos do Povo Trabalhador e Explorado e a Lei 

Fundamental Soviética, ambas de 1918, visavam suprimir toda a exploração do homem pelo 

homem, abolir completamente a divisão da sociedade em classes, esmagar implacavelmente 

todos os exploradores, instaurar a organização socialista da sociedade e fazer triunfar o 

socialismo em todos os países. Entretanto cerceava diversos direitos fundamentais já 

consagrados, sob a argumentação de conferir maior segurança e garantia ao Estado, na 

consecução daqueles objetivos. 

 

A República Soviética Russa fundamenta-se no princípio da união livre das 
nações livres numa Federação de Repúblicas nacionais e soviéticas. A fim 
de assegurar a plenitude do poder das massas operárias e de afastar 
qualquer possibilidade de restauração do poder dos exploradores, o 
Congresso decreta o armamento dos trabalhadores, a formação de um 
exército vermelho socialista dos operários e camponeses e o desarmamento 
total das classes possidentes (Idem). 

    

Após a Segunda Guerra mundial, a extensão do comunismo soviético, geográfica e 

politicamente, cobria todo o leste europeu (Polônia, Tchecoslováquia, Hungria, Iugoslávia, 

Romênia, Bulgária e Albânia). Posteriormente, parte da Alemanha é ocupada pelo exército 
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vermelho russo, e o pais passa a denomina-se Alemanha em República Democrata Alemã em 

1954. No Oriente, a região socialista era ocupada pelo regime Comunista, na China em 1949, em 

parte da Coréia, em 1945, e no que fora a Indochina Francesa (Vietnã, Laos e Camboja), no curso 

da guerra de 30 anos de 1945 a 1975. O comunismo soviético estendeu-se, ainda um pouco mais 

tarde, a Cuba no hemisfério ocidental, em1959, e ao continente Africano, na década de 1970 

(HOBSBAWN, 1995). 

A divisão e separação entre os blocos comunista e capitalista formou um subuniverso em 

separado, sob o campo socialista que, conseqüentemente, tornou-se auto-suficiente econômica e 

politicamente. Suas relações com a economia mundial capitalista dos países desenvolvidos, no 

geral, eram praticamente escassas. A política econômica voltada para as exportações eram 

predominantemente internas, feitas entre os países do campo socialista. Durante a Guerra Fria, 

foram congeladas quase que absolutamente as relações políticas e econômicas entre o bloco 

capitalista e o bloco comunista. Qualquer relação política e comercial tinha de passar pelo 

controle do Estado, de ambas as partes. Só nas décadas de 1970 e 1980, ainda que restritamente, 

o campo socialista passou a integrar a economia mundial. 

Os estados comunistas que surgem pós-45 são controlados por partidos comunistas nos 

moldes soviético e stalinista. O Estado e o partido comunista sob o modelo soviético 

caracterizavam-se pelo 

 

sistema político unipartidário com estruturas de autoridades altamente 
centralizadas; verdade cultural e intelectual oficialmente promulgada, 
determinada pela autoridade política; economias centrais planejadas pelo 
Estado; e, até mesmo, (...) líderes supremos de forte perfil (HOBSBAWN, 
1995: 385). 

 

Politicamente, os estados comunistas, surgidos ou impostos, começaram a formar um 

único bloco sob a liderança da URSS, em alguns países com influência limitada, exemplo da 

Iugoslávia, ou mesmo pequena, exemplo da China.  

A partir de 1956, com os ataques oficiais à era stalinista, feitos durante o XX Congresso 

do PCUS (assunto a ser tratado no Capítulo IV), em 1956, inicia-se o desmoronamento político 

do bloco soviético, como reflexo da morte de Stálin em 1953. Os efeitos e reflexos desse fato 

espalharam-se por todo o campo socialista. Na Polônia, surgiu uma liderança comunista 

reformista. Na Hungria, uma revolução também sob uma liderança comunista reformadora, 
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decretou o fim do sistema unipartidario. Assim, os governos da Polônia e da Hungria fizeram 

concessões econômicas dentro do regime comunista. Entre elas: descoletivização da agricultura, 

organização de um movimento trabalhista, obtendo, assim, ganhos e melhorias dentro do modo 

de vida socialista. 

Contudo o mesmo não se deu na Tchecoslováquia, com a crescente desestalinização, na 

década de 1960, e “a pressão interna para reformar a economia e introduzir um pouco de 

racionalidade e flexibilidade no sistema de comando de tipo soviético, na década de 1960” (Idem, 

388). Com a pressão em torno da descentralização política e econômica, como era de fato 

inevitável, em vista da estrutura dos estados comunistas, a reforma veio de cima, isto é, do 

comando do Partido. A Primavera de Praga em 1968 reivindicava, através dos seus movimentos 

sociais, um plano de ação para a flexibilização política, econômica e social. Com base nesses 

aspectos, a URSS decidiu derrubar o regime de Praga através de intervenção militar. Isso ajudou 

a manter unido o bloco comunista pelo menos por mais vinte anos, mas não deixara de mostrar a 

crescente crise dos regimes socialistas de modelo soviético.  

Na economia, fazia-se necessário reformar ou mudar o sistema econômico de 

planejamento central, do tipo soviético. Na década de 1960, quando a base da economia socialista 

para exportações constituía-se de máquinas, equipamentos, meios de transporte e derivados de 

metais, foram feitas tentativas de tornar o sistema mais flexível pela descentralização, resultando 

apenas em êxito temporário. Na década de 1970, a economia da URSS sofreu uma diminuição no 

seu ritmo de crescimento, afetando seu produto interno bruto, a produção industrial e agrícola, o 

investimento de capital, a produtividade de trabalho, entre outros setores. Os reflexos dessa queda 

na taxa de crescimento econômico soviético teve conseqüências diretas, afetando os índices 

sociais, como crescimento da mortalidade infantil e diminuição da esperança de vida.  

O declínio do modelo sócio-econômico soviético era fruto muito da corrupção da 

burocracia política, que se utilizava da estrutura organizacional partidária, centralizadora, 

monolítica e autodirigida para criar, dentro do aparato estatal, um sistema de patronato, 

nepotismo e suborno, favorecendo os responsáveis pelos diferentes setores da burocracia estatal 

soviética. As sucessivas tentativas de reformar a economia soviética durante a década de 1970 

esbarravam sempre na incapacidade e nos interesses dessa burocracia sanguessuga soviética, que 

procurava, no máximo, atender às necessidades mais básicas da população. 

Com a crise internacional do petróleo, novos horizontes benéficos apontaram para a 

URSS. Por ser produtora de petróleo e, por conseguinte, membro da OPEP, a URSS consolidou-

se como grande exportadora de petróleo e saldou suas dividas externas. As conseqüências da 

crise do petróleo, na década de 1980, mudaram o panorama soviético, até então favorável à sua 
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economia. Os empréstimos conseguidos pelo país junto ao sistema bancário internacional para o 

aumento de sua produção de energia, no inicio da década de 1980, resultaram em profundo 

endividamento no início da década de 1980, gerando escassez de alimentos e crise no setor 

energético, só contornado em 1985. 

  Em 1985, sob o governo de Mikhail Gorbachev, na tentativa de frear o colapso político e 

econômico da URSS, deu-se início a um processo de reforma radical nos dois setores. Liderada 

pela parte política do Partido Comunista, que “mantinha o país andando”, a classe média, 

tecnicamente formada de administradores econômicos, acadêmicos, especialistas e executivos de 

vários setores, formou o principal corpo organizativo utilizado na ação pública por Gorbachev, na 

tentativa de implantar a abertura e transparência político-econômica na URSS. O principal 

objetivo desses reformadores econômicos comunistas, liderados por Gorbachev, era o de por fim 

à estagnação e à corrupção burocrática, presentes no governo anterior de Brejnev, e de tornar as 

economias de comando centralmente planejadas mais flexíveis e de racionalismo correto, com a 

introdução de sistema de preços de mercado para dinamizar, liberalizar e democratizar não só o 

sistema econômico, mas também o sistema político da URSS. 

Partindo disso, Gorbachev lançou programas para transformar o socialismo soviético, a 

chamada Perestroika, que teria a função de reformar, sob novas diretrizes, a economia soviética; 

e a Glasnost, uma espécie de mecanismo de reforma política que incorpora elementos típicos das 

democracias liberais e os valores sociais. No modelo político de Partido-Estado centralizado, a 

Burocracia Estatal corrupta e inerte serviu de entrave aos resultados positivos dessas reformas. 

Além disso, uma reestruturação do sistema político soviético, sob o protagonismo da sociedade 

civil, dificilmente teria sucesso, em virtude da organização de tipo militar que imperava na 

URSS. Já no que se refere à questão econômica, os reformadores comunistas pretendiam 

 

uma ‘economia de mercado socialista’, com empresas autônomas e 
economicamente viáveis, cooperativas públicas e privadas, 
macroeconomicamente orientadas pelo ‘centro de tomada de decisões 
econômicas’. [...] Significava simplesmente ter as vantagens do capitalismo 
sem perder as do comunismo (HOBSBAWN, 1995: 467). 

 

O que originou o desmanche soviético foi a combinação de uma glasnost, que equivalia à 

desintegração da autoridade, com uma Perestroika, que equivalia à destruição dos velhos 

mecanismos que faziam a economia mundial funcionar, sem oferecer qualquer alternativa, 
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conseqüentemente, gerando o colapso no padrão de vida dos cidadãos. No fim de 1989, a 

desintegração econômica contribuiu para a desintegração política. Com o fim dos planos 

econômicos e das ordens políticas vindas do centro do Partido Comunista, o esgotamento do 

modelo soviético, em 1991, teve seu ponto crucial com a separação definitiva das repúblicas 

socialistas soviéticas, em curso desde 1989 (HOBSBAWN, 1995). 

 A Rússia Soviética, denominação de Hobsbawn, via o capitalismo mundial como inimigo 

a ser derrubado pela revolução mundial do comunismo. Essa revolução nunca se deu, e a Rússia 

soviética foi isolada, cercada por um mundo capitalista, no qual a maioria dos governos 

ocidentais queria impedir o estabelecimento do sistema socialista. Assim, lançou-se a URSS em 

um isolamento bastante abrangente em nível global, acarretando a sua dissolução.  

A não superação do atraso industrial, superado apenas em parte, e o não-estabelecimento 

de condições para uma sociedade industrializada capaz de ser compatível com a revolução 

comunista pretendida pela teoria marxista-leninista acabaram provocando um distanciamento 

ideológico com a realidade, gerando assim disparidades sociais encontradas na vida do povo 

dentro do regime socialista. Ou seja, diversas contradições surgiram do socialismo real, 

divergente do socialismo idealizado por Marx. Aspectos como autoritarismo estatal, culto à 

personalidade do líder, ortodoxia e liderança do Partido Comunista transformaram a Rússia 

Soviética em um estado policial e autoritário, muito próximo do antigo czarismo, e diferente do 

socialismo idealizado. 

A extinção do socialismo real e a falta de inserção na arena sócio-política brasileira, 

secundariamente a essa primeira causa, podem ser destacadas como responsável pelo 

esgotamento do modelo de partido e sociedade idealizado pelo PCB, e posteriormente pelo PSTU 

e PSOL. 

 

O que é um Partido Comunista, senão algo que consubstanciava uma 
concepção de ditadura do proletariado, de partido único, estatização como 
transição socialista. E isso como experiência histórica concreta se exauriu. 
E não me parece que o mundo que estamos construindo venha justificar, 
qualquer que seja a forma, uma ditadura ou um partido único. Ao contrário. 
A grande revolução desse final de século é a afirmação da individualidade, 
da diferença, do pluralismo; é a revolução democrática, a defesa dos 
direitos humanos, das liberdades (FREIRE, 1992. Citado em PANDOLFI, 
1995, 26). 
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O fim do comunismo na URSS representou um duro golpe no PCB e nas organizações 

políticas de caráter marxista e socialista no Brasil. Ao mesmo tempo em que os comunistas 

brasileiros tentavam modificar alguns conceitos tradicionais da chamada cultura comunista, 

mantinham-se atrelados a aspectos fundamentais dessa mesma cultura. O esgotamento de um 

modelo baseado num paradigma clássico da política atingiu muitos partidos, sobretudo as 

organizações comunistas e socialistas. 

3.2 O rompimento com o PT e o surgimento da Frente de Esquerda 

Feita a caracterização política, ideológica, teórica e histórica das identidades e influências 

dos partidos de esquerda radical, nossa análise a partir de agora recairá sobre o momento da 

chegada do Partido dos Trabalhadores à Presidência da República em janeiro de 2003, com a 

eleição de Luis Inácio “Lula” da Silva, e o rompimento do PCB e PSTU com o PT, sob a 

alegação que este traíra os ideais socialistas, em decorrência de coalizões de governo com 

partidos não esquerdistas – caso do PL e do PMDB –, além de um “acordo de governabilidade” 

com setores burgueses. Consumando essa crise entre as esquerdas partidárias no Brasil, com um 

aborto no âmago do PT, entre suas tendências e frações, também pelos mesmos motivos alegados 

pelo PCB e PSTU, houve dissidências e discordâncias sobre essa política de alianças, gerando a 

ruptura de alguns de seus parlamentares, os quais foram expulsos do PT e fundaram um novo 

partido, o PSOL. Estes três partidos acabaram por se unir e formar uma coligação visando às 

eleições nacionais de 2006. 

Utilizaremos como recorte temporal, principalmente, o período compreendido entre 2005 

quando se forjou a aliança entre esses três partidos, na formação da coligação denominada de 

“Frente de Esquerda” para as eleições nacionais de 2006 e 2008 seus atores envolvidos, os 

objetivos e as estratégias desses partidos no tocante ao cenário político eleitoral. 

Após o Governo Lula (2003-2006) assumir uma orientação política moderada e centrista, 

surgiu um novo referente de esquerda no Brasil, mais extremista que a esquerda governista. Foi a 

“Frente de Esquerda”, formada em 2005 – com vistas às eleições de 2006 – pelo PSOL, PSTU e 

PCB. Estes partidos se afastaram politicamente do PT, com quem mantinham aproximação desde 

1989. O PSTU é uma cisão de uma tendência do PT, a CS (Convergência Socialista) juntamente 

com a PLP e o PSOL que surgiu em 2005, fundado por parlamentares dissidentes do próprio PT. 

A Frente de Esquerda, organizada como uma alternativa socialista e revolucionária ao Partido dos 

Trabalhadores, apresentou a candidatura de Heloísa Helena a presidente em 2006. 

O Manifesto da Frente de Esquerda, assinado pelo PSTU, PSOL e PCB, constituiu a base 

comum para o lançamento dessa coligação eleitoral, tendo pontos de congruência com a proposta 
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de um novo projeto alternativo econômico e social e que exige mudanças estruturais (Manifesto 

da Frente de Esquerda, 2006). Entretanto, surgiram diversos conflitos internos de natureza 

ideológica, sobretudo quanto ao programa de governo e ao discurso da campanha que marcaram 

as eleições de 2006 e levaram à dissolução da Frente no mesmo ano, fato a que nos reportaremos 

mais adiante. 

No espectro ideológico da esquerda radical, o PT é o partido social-democrata tardio, de 

origem operária e apoiado, nas estruturas sindicais, pela principal central sindical brasileira a 

CUT (Central Única dos Trabalhadores), que assumiu, no governo, as posturas e o ideário social-

democrata-liberal, restrito à disputa pela máquina governamental. O argumento utilizado pelo 

PSOL durante a primeira fase da campanha era o de que o presidente Lula teria traído as 

bandeiras da esquerda, ao adotar o projeto “neoliberal” que marcou a gestão Fernando Henrique 

Cardoso. A Frente ainda acusou o PT de ter se transformado numa “gangue partidária”, devido 

aos escândalos de corrupção ocorridos na gestão governamental de 2003 a 2006. 

No primeiro governo Lula (2003-2006), a esquerda brasileira ficou dividida em dois 

blocos. De um lado, na base de sustentação do governo, PT, Partido Comunista do Brasil (PC do 

B), Partido Socialista Brasileiro (PSB), mais CUT, União Nacional dos Estudantes (UNE) e 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST). De outro, PCB, PSOL e PSTU, 

formando uma frente de oposição de esquerda. No movimento sindical, dessa Frente surgiram a 

Conlutas (Coordenação Nacional de Lutas) e a Intersindical. 

A defesa de uma união entre os partidos de esquerda e a oposição aos governos burgueses 

de Fernando Collor, Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso formaram o eixo principal de 

apoio do PCB à candidatura de Lula do PT, nas eleições presidenciais de 1994, 1998 e 2002. 

Entretanto, embora o vice de Lula em 2002 tenha sido um legítimo representante da burguesia 

nacional, o industrial José Alencar, isso não constituiu motivo suficiente para que o PCB e o 

PSTU retirassem o apoio a essa candidatura naquele ano. 

O PCB e o PSTU identificaram na candidatura de Lula a importância histórica que ela 

poderia representar. Na visão do PCB, o governo Lula significaria uma mudança de eixo da 

política econômica e social, e de “ruptura” com os governos anteriores, vistos como de direita e 

ligados a interesses burgueses. Levavam-se em conta o histórico e a base social tradicional do PT 

no movimento popular. Acreditava-se, naquele momento, que os objetivos de mudança poderiam 

ser cumpridos com a mobilização dos movimentos de massa, pressionando o governo a implantar 

um programa de cunho popular. 

Durante a campanha para a Presidência da República, em 2002, segundo o PCB, houve o 

alinhamento de diversos segmentos da burguesia que, no passado, fizeram parte da base de 
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sustentação dos governos FHC e Collor. Para o PCB e PSTU, esses interesses eram destoantes 

dos interesses dos trabalhadores e dos partidos originários do movimento operário e popular. 

Por esses motivos, a direção do PCB e também do PSTU julgaram devidamente 

justificado, em 2005, o rompimento definitivo com o governo Lula. Com isso, passam a ser um 

instrumento político crítico do governo Lula e da social-democracia de terceira via20, almejando 

pôr-se no campo de alternativa de esquerda. 

 

A tarefa do PCB é trabalhar por uma alternativa pela esquerda ao governo 
social-democrata, sem se confundir com a representação direta da 
burguesia. O Bloco proposto pelo Partido deve ter o papel reaglutinador do 
movimento operário e popular, em torno de bandeiras gerais e específicas. 
Deve transformar-se, também, em um pólo de ação institucional, 
conformando uma alternativa à social-democracia e à representação 
burguesa direta. O PCB rompe com o governo Lula, em função deste 
governo estar a serviço do grande capital, não havendo, no que se refere 
aos interesses dos trabalhadores, a possibilidade de disputa em seu interior. 
Estaremos ao lado das lutas populares e não deixamos de apoiar 
pontualmente, se justo for, medidas que venham ao encontro das demandas 
dos trabalhadores e da soberania nacional. Não rompemos com o PT e os 
demais partidos do campo da esquerda que seguem apoiando o governo 
federal. Desejamos manter um relacionamento político intenso, com estas 
forças, em todas as frentes onde houver convergência de posicionamentos, 
incluindo, inclusive, a possibilidade de alianças eleitorais pela esquerda nos 
Estados e Municípios (PCB, 2005). 

 

Para a esquerda radical, o suposto distanciamento entre o PT e a esquerda deve-se, 

sobretudo, ao caráter despolitizado de suas lideranças operárias, que estavam longe do marxismo 

e, consequentemente, sem capacidade de construir um projeto não-dependente de país e de 

emancipação das classes trabalhadoras. Ou seja, a democracia brasileira, constituída pela 

contribuição das lutas espontâneas do movimento operário, prosperou sob o comando de uma 

liderança operária distanciada da história e da ideologia marxista e liderada pelo PT. O 
                                                        
20 Terceira via: é a esquerda social-democrata que além não ter a pretensão da transformação do sistema capitalista, 
passa a se dedicar unicamente à correção dos efeitos do seu funcionamento (o planejamento econômico, a busca do 
pleno emprego e o Estado do Bem-Estar Social), agregando a esses pressupostos do liberalismo econômico os 
valores pós-modernos (como as questões ambientais e de gênero, além dos direitos humanos). O produto central 
dessa “mistura” passa a ser: democratização da democracia através da introdução de instrumentos de democracia 
participativa ou semidireta no âmbito da democracia representativa, e o fortalecimento por parte do Estado de 
políticas públicas de desenvolvimento e competitividade que promovam a inclusão no mercado de parcelas antes 
excluídas da sociedade civil, complementando as políticas redistributivas do welfare state. 
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movimento operário que nasceu das lutas do ABC paulista e que se alastrou para o resto do país, 

no fim da década de 1970, tinha por característica uma acentuada espontaneidade não-marxista. 

Entretanto, considerava o PCB, a grande maioria de suas lideranças não tivera vínculos com as 

lutas históricas do proletariado brasileiro, nem tinha o instrumental teórico do marxismo-

leninismo. Portanto, “não estava testado nas batalhas de classe”, não tinha a ideologia 

“autenticamente” vinculada à classe operária e ao marxismo. Eram, mesmo assim, operários 

combativos, honestos, com forte sentimento de justiça social, mas sem a correta ideologia 

norteadora. Tornaram-se “basicamente uma vanguarda sindical, com limites e impossibilidades 

do próprio movimento sindical”. É necessário perceber que, de acordo com a orientação 

marxista-leninista que inspira o PCB, por exemplo, não se constrói nenhuma vanguarda operária 

fora do campo do marxismo e da ideologia proletária. 

O PT parecia realmente um instrumento dos trabalhadores. Mas, tão logo o movimento 

sindical do ABC paulista entrou em refluxo, o PT começou a dar mostras de sua insuficiência 

teórica e de uma autêntica perspectiva de classe. Na visão, principalmente do PCB e PSTU, a 

falta de uma teoria revolucionária alicerçada no pensamento de organização partidária marxista 

trouxe ao PT limitações e contradições refletidas em suas políticas de governo. Criaram-se, 

assim, diferenças irreconciliáveis entre os setores “revolucionários” da esquerda nacional que 

criticavam a “tática” petista, vista como social-democrata, uma contribuição para a degeneração 

da ideologia revolucionária, expressa no rompimento com o marxismo e a luta de classes. 

      

Influenciados pela social-democracia clássica a partir de dentro, a liderança 
do Partido dos Trabalhadores começou a perder o seu verniz de classe, 
elemento que era mascarado anteriormente em função da combatividade no 
período de ascenso das lutas espontâneas.  Foi se adaptando às novas 
formas de vida dos gabinetes da burocracia sindical e partidária, moldando 
o discurso político e buscando o jogo do poder pelo poder. De passo em 
passo, passaram a reproduzir os mesmos vícios das elites dominantes, tanto 
internamente quanto externamente no processo eleitoral [...] Na opinião do 
PCB, o PT perdeu legitimação e autoridade política, enquanto possibilidade 
histórica. Não conseguirá mais representar os movimentos sociais que até 
então representara, nem se apresentar como reserva moral e ética, que era 
um patrimônio da esquerda, porque a crise lhe usurpou a aura enquanto 
organização dos trabalhadores. Seus dirigentes se nivelaram aos demais 
políticos tradicionais. Poderá até sobreviver como partido eleitoral, mas 
nunca mais como representante do proletariado brasileiro (PCB, 2005). 
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Nessa problematização, é tarefa da esquerda radical resgatar o papel histórico de partido 

revolucionário junto ao movimento de massas, disputando sua hegemonia política e ideológica, 

visando assumir a direção do movimento operário. Deve adotar como prioridade o movimento de 

massas e o trabalho nos sindicatos de trabalhadores, procurando transformar grande parte de seus 

atuais militantes em dirigentes sindicais, privilegiando o recrutamento de novos militantes nessa 

área de atuação. 

Percebe-se, portanto, que a esquerda radical, em suas críticas, tenta realçar os aspectos 

supostamente contraditórios do PT que dariam a legitimação e o suporte necessários a se tornar a 

principal liderança de esquerda no Brasil, posto que outrora fora ocupado pelo PCB. O processo 

de deflagração dos contrastes “produzidos” pelo PT, do seu alinhamento às políticas econômicas 

tidas de caráter burguês e reformista, passando pela crítica aos aspectos sociais, são entendidos 

pela esquerda radical como políticas de governo pontuais e assistencialistas, e não políticas 

públicas essencialmente substanciais para a melhoria na qualidade de vida da população e de 

caráter prolongado. 

O rompimento com o governo Lula visou reforçar “sua identidade ideológica e 

programática” em todas as frentes onde atua, criando assim uma posição autônoma em seu redor, 

para não tentar se distanciar, se é que isso é possível de suas ações táticas de luta e de suas 

posições programáticas, vistas pelos membros dos Partidos como “imaculadas”, na lógica 

eleitoral. Assim, tenta-se manter uma posição de autonomia e não-envolvimento, durante as 

eleições, reforçando a imagem enquanto partidos ideológicos, ainda “puros” e “indispensáveis” à 

política nacional, principalmente no âmbito das esquerdas. 

Tanto o PCB quanto o PSTU declararam apoio às forças políticas que combatiam o 

governo FHC (personalizado na figura de José Serra). Assim, apoia Lula no segundo turno das 

eleições presidenciais de 2002. Com a posse deste, as divergências e, posteriormente, a ruptura 

passa a fazer parte da vida política desses partidos. 

Isso significou pressionar para que setores governistas de esquerda se afastassem do 

governo e “retornassem” às lutas populares. Para pressionar a esquerda governista, os radicais 

propuseram uma agenda de contrarreformas21 (esse seria um elemento tático dessa luta), 

vislumbrando a construção do bloco histórico, na perspectiva do socialismo (elemento estratégico 

utilizado pelos partidos socialistas de caráter marxista). Sendo assim, a esquerda radical busca 

                                                        
21 Ações de contra-reformas: boicote à divida externa, reestatização de empresas privatizadas, desapropriação 
fundiária. 
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pressionar e rivalizar com a esquerda governista, no propósito de não perder entidades de massa 

e/ou se cacifarem na base de sustentação do governo. 

3.3 O processo eleitoral na esquerda radical: a formação e o aparecimento de dilemas e 

divergências 

A primeira vez que a proposta surgiu foi através de uma carta aberta do PSTU, durante o 

Fórum Social Mundial, em janeiro de 2005. Nela, o PSTU propunha ao PSOL uma frente de 

esquerda, classista e socialista. A conferência nacional do PSTU, convocada para discutir a tática 

eleitoral, decidiu em março de 2006 reafirmar a proposta de uma frente eleitoral com o PSOL e o 

PCB. A decisão do TSE, de manter a verticalização das eleições e, a resistência da base do PSOL 

contra a aliança com o PDT levou a direção do PSOL a definir por uma frente com PSTU e PCB. 

No entanto, a concepção da direção do PSOL sobre essa “frente” era, na realidade, de uma 

adesão do PSTU às candidaturas do PSOL. Foi o momento em que o PSOL lançou as 

candidaturas ao governo e senado em São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, em atos 

públicos. Além de definir a Vice-Presidência com César Benjamin, sem nenhuma discussão com 

os partidos que poderiam compor a Frente de Esquerda, o PSOL impôs as candidaturas. Por outro 

lado, apresentou um programa que apontava para a revolução democrática e popular. 

O PSTU indicou Zé Maria como candidato a vice, pela Frente. A sua pré-candidatura foi 

um símbolo para uma campanha classista, com um programa de ruptura com o imperialismo e de 

promoção socialista. Além disso, foi uma forma também de contestar a indicação burocrática do 

nome de César Benjamin e os atos estaduais do PSOL, que lançara candidaturas ao governo e ao 

Senado, sem consulta à Frente. 

Depois de uma série de discussões, chegou-se a uma proposta de acordo entre as direções 

do PSTU, PSOL e PCB. Uma base de acordo programática comum se estabeleceu, negando os 

acordos regionais com partidos burgueses. O PSOL recuou das indicações dos candidatos ao 

Senado em São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, que ficaram com o PSTU, assim 

como a candidatura ao governo de Minas. O PSTU recuou da indicação de Zé Maria para a Vice-

Presidência. Essa proposta foi levada à Conferência Nacional do PSOL, sendo votada pela 

maioria dos delegados contra a posição de uma ala deste partido. O site do PSOL descreveu 

assim a decisão: “Apesar de algumas divergências internas, os delegados indicaram que o PSOL 

abre mão de disputar o Senado nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, 

além do governo de Minas Gerais, para apoiar os candidatos do PSTU. O mais importante não 

são os cargos, mas a unidade do que sobrou da esquerda socialista”, afirmou Heloísa Helena. 
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Com o discurso de combate ao governo “traidor, corrupto e burguês” do PT e Lula, a 

esquerda radical intitulou-se enquanto uma nova alternativa, seja no terreno das lutas diretas, ou 

no das eleições, na forma de uma coligação política denominada de Frente de Esquerda nas 

eleições de 2006. Nesse sentido, uma frente eleitoral entre PSTU, PSOL e PCB proclamou como 

objetivo impedir a fragmentação da esquerda brasileira e se configurar como alternativa contra a 

“falsa polarização” entre PT e PSDB-PFL, também devendo servir como um apoio para as lutas 

dos trabalhadores. 

Os marxistas revolucionários não acreditam que a transformação da sociedade será feita 

“por dentro”, no jogo “viciado” das eleições. É preciso convencer a população disso. Para a 

esquerda radical, isso só pode ser feito por meio de uma forte luta política e das experiências dos 

próprios trabalhadores com o regime com o qual estão se confrontando. A transformação da 

sociedade só pode ser feita por uma revolução22. A opção de participar ou não das eleições é uma 

questão tática, portanto. Se os revolucionários optassem, nesse momento, por uma tática de voto 

nulo, deixariam o campo livre para a oposição burguesa (PSDB/PFL) capitalizar o desgaste do 

governo – em 2006, o PT estava imerso em denúncias de corrupção que envolvia parlamentares e 

dirigentes desse partido, no episódio conhecido como “mensalão”. Por outro lado, permitiriam 

que setores da massa votassem no PT, pela falta de uma candidatura da “esquerda” contra o 

“retorno da direita”. Para a Frente de esquerda o PT, sempre denominado de “esquerda 

reformista”, se adaptara às instituições do Estado, participando das eleições com o objetivo de 

eleger seus candidatos. Por isso, entraram no vale-tudo eleitoral, e suas campanhas se 

distanciaram das lutas, rebaixando o seu programa, aliando-se a setores da burguesia. Para a 

Frente de Esquerda, esse caminho levava qualquer organização de esquerda a se degenerar, como 

o PT. Ou seja, toda a campanha da Frente foi voltada à denúncia da democracia dos ricos, do 

capitalismo e ao PT, além do fortalecimento das lutas diretas das massas, segundo a Frente, tarefa 

essa só podendo ser desempenhada por eles próprios. 

Quando a campanha eleitoral se iniciou, logo a proferida unidade de esquerda rachou e as 

divergências e polêmicas emergiram. A primeira discordância foi a respeito da indicação a vice-

                                                        
22 A construção do socialismo pode ocorrer por uma revolução social, ou seja, através da transformação de uma 
formação social em outra, que não precisa ser essencialmente violenta, mas necessariamente processual. A revolução 
socialista é um processo acumulativo de transformação das estruturas capitalistas, que pode se desdobrar de forma 
lenta e pacífica. A revolução social socialista começa com a implantação de instituições anticapitalistas resultantes da 
luta do movimento operário contra certas instituições do capitalismo, como a propriedade privada e a exclusão social. 
A revolução política baseada na tomada e na centralização do poder do Estado como eixo central da sua estratégia de 
revolução é sempre anexa à revolução social. 
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presidente, já destacada no início deste tópico. Logo em seguida, a direção do PSOL definiu-se 

por uma chapa pura, com a presidência (Heloísa Helena) e a vice (César Benjamin). A “frente” 

eleitoral se transformaria assim no apoio do PSTU e PCB aos candidatos do PSOL. Essa postura 

burocrática da direção do PSOL foi evidenciada com a ocupação dos postos de candidato ao 

poder executivo (Presidente e Governador) pelo PSOL, restando para PCB e PSTU sempre a vice 

nesses cargos. 

No entanto a principal discordância recaiu sobre o programa político que deveria ser 

utilizado pela Frente nas eleições nacionais de 2006. Ele sintetizava reivindicações defendidas 

pelos partidos que compuseram a Frente para o movimento sindical, estudantil e popular e que 

supostamente foram abandonadas pelo PT. Porém o cerne das divergências desse programa 

político estava no modelo de governo a ser adotado pela Frente, caso conquistasse a vitória no 

pleito eleitoral para o cargo máximo eletivo. O PSOL, através de seu candidato a vice-presidente 

da República, Cesar Benjamin, em entrevista concedida ao jornal Folha de São Paulo, 

apresentou-se como “coordenador do programa de governo” de Heloísa Helena e responsável 

pela preparação das “propostas para o país”. Fato esse que foi rechaçado pelos outros dois 

componentes da Frente – PCB e PSTU –, pelas seguintes razões: a falta de discussão na 

coordenação da Frente de Esquerda (que incluiu a representação do PSOL, do PSTU e do PCB) 

sobre o fato de que ele, o candidato a vice, estaria preparando o programa de governo de maneira 

unilateral. Essa seria uma questão muito grave, caso expressasse apenas um problema de 

relacionamento. No entanto a defesa de César Benjamin foram de propostas para o governo de 

Heloísa, posições estas que se opuseram às definidas em comum por PSTU e PCB e expressas no 

manifesto da Frente de Esquerda, posteriormente. 

O dirigente do PSOL e candidato a vice-presidente César Benjamin, defendeu 

publicamente a estratégia da “revolução democrática”23. Na visão do PCB e PSTU, este seria um 

sério equívoco, por reeditar o abandono da estratégia da revolução socialista e adotar a adaptação 

à democracia burguesa institucionalista. Para esses dois partidos, no Brasil essa base ideológica 

da virada à direita pela direção do PT na década de 90 acabara gerando o atual governo. 

A divergência fundamental entre esses partidos dizia respeito ao caráter da revolução 

brasileira. O PSOL defendeu uma etapa nacional-democrática – se não no plano teórico, mas em 

muitas de suas posturas – portanto via revolução democrática. Daí decorrem a opção preferencial 

pela luta institucional. Já o PCB e PSTU consideravam o capitalismo brasileiro plenamente 

                                                        
23 Revolução democrática na visão do PSOL se daria sobre os seguintes pontos: auditoria da divida externa do Brasil, 
aumento gradual do salário mínimo, redução da taxa de juros, deixando de lado a ruptura com o imperialismo e 
sistema capitalista, no intuito de democratizar a esfera estatal.  
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desenvolvido e anexado ao capital internacional, razão pela qual a revolução brasileira teria de ter 

caráter socialista. Por isso, a esquerda radical buscou privilegiar os interesses táticos e 

estratégicos em favor do proletariado e dos trabalhadores em geral, em seus discursos públicos e 

em seus documentos oficiais divulgados. 

A origem dos partidos de esquerda radical influenciou, nessa perspectiva, diretamente a 

atuação que viveu a Frente de Esquerda nas eleições presidenciais de 2006, revelando 

divergências quanto à forma de atuação política dos componentes da Frente. O PSOL fez um 

discurso “eleitoral” sobre “ética”, enquanto o PCB e o PSTU defenderam um discurso classista. 

Esse é o dilema dos partidos socialistas revolucionários quando decidem participar das eleições: 

manter sua identidade de “partido classista” e assim obter poucos votos (como o PSTU e o PCB), 

ou ampliar o seu discurso, tornando-se um “partido popular” (como faz o PSOL, e como ainda 

mais fez o PT). Adam Przeworski (1989), no livro: Capitalismo e Social-Democracia expõe esse 

dilema, ou melhor, esse trade-off  pelo qual os partidos classistas (aqueles que buscam 

caracterizar-se como a representação da classe operária no cenário político) devem, através de sua 

estrutura organizativa (mais precisamente seus dirigentes), escolher: 

 

entre ser um partido homogêneo em termos de apelo a uma classe, porém 
condenado à eterna derrota eleitoral, ou um partido [universalista, que irá 
abarcar todos os diversos aspectos da sociedade] que luta pelo sucesso 
eleitoral às custas de uma diluição de sua orientação de classe” 
(PRZEWORSKI, 1989: 125). 

 

Essas questões, diretamente relacionadas à origem desses partidos, argumentadas por 

Adam Przeworski, demonstra como esse dilema foi refletido com ênfase na postura dos partidos 

socialistas que diante desse fato estariam inclinados a fazer concessões aos seus princípios 

norteadores como: buscar o avanço do socialismo no interior das instituições existentes na 

sociedade capitalista (como o processo eleitoral), continuando com a postura de agente da 

transformação socialista e representante exclusivamente da classe trabalhadora, ou depender do 

apoio de diversas classes na busca de êxito eleitoral. Ou seja, os partidos que compunham a 

Frente de Esquerda perceberam-se participando de um processo parcial de reformas políticas, 

supostamente seguindo dentro de um processo etapista de revolução socialista. 

O PCB pregou, durante o processo eleitoral de 2006 e também de 2008, o discurso do 

“partido classista”, partido marxista (do Manifesto Comunista) e leninista: colocou-se ainda 

enquanto partido representante do modelo de partido de vanguarda, cuja participação nas eleições 
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visa apenas à propaganda revolucionária. O PSTU, também preferiu centrar o debate nas 

temáticas classistas e revolucionárias. Propôs um programa socialista, de caráter anticapitalista, 

anti-imperialista e antilatifundiário, contra o pagamento da dívida externa, que impulsionasse a 

luta dos trabalhadores pela expropriação dos monopólios e pela construção dos conselhos 

populares, além de órgãos de democracia direta. Questões programáticas estas que não estariam 

presentes no PT, ou seja, na concepção de socialismo, de internacionalismo e seu caráter 

revolucionário etc. 

No entanto, quando os partidos do tipo classista (exemplo do PSOL) passam a competir 

pelos votos de grupos não pertencentes apenas ao operariado, saindo dos limites de classe, 

“reforçando a ideologia universalista de cidadãos-individuos” (PRZEWORSKI, 1989: 127), em 

substituição ao discurso classista, na perspectiva de tornarem-se partidos de todas as massas para 

obter êxito na arena eleitoral, esses partidos tornam-se partidos iguais a todos os outros. Portanto, 

a necessidade do discurso classista aqui serve para a manutenção de identidade coletiva 

(identidade, solidariedade e ideologia) e camuflar outro objetivo desse tipo de agremiação, não 

necessariamente a vitória eleitoral – como já trabalhamos no segundo capítulo –, por conta de sua 

proposta eleitoral sectária e limitada a setores segmentados e não ao eleitor médio. Esse aspecto 

será tratado mais adiante, quando for analisado a hipótese de Downs sobre partidos de 

chantagem. 

A perspectiva das eleições, para os partidos que compuseram a Frente de Esquerda, é vista 

como importante por servir de ponto de apoio às “lutas diretas”. Przeworski aborda este assunto, 

ao relatar como a perspectiva de eleger parlamentares modifica o caráter da participação dos 

partidos socialistas na disputa eleitoral. Como afirma Przeworski, a decisão de participar das 

eleições para eleger parlamentares, e não apenas para fazer “propaganda revolucionária”, educar 

eleitores e esclarecer os partidários, implica que o partido socialista precisará de uma estratégia 

eleitoral adequada ao ambiente externo no qual está envolvido, a arena eleitoral. E a adoção dessa 

nova estratégia tem implicações sobre o formato organizativo, a ideologia e o programa político 

desse partido. Esse dilema estava na raiz da divergência entre PSOL e PSTU e PCB na Frente de 

Esquerda. 

Ao ocorrer a transformação do partido revolucionário em partido profissional-eleitoral, o 

vínculo com a classe operária não desaparece, embora diminua, o partido abre-se aos outros 

grupos sociais, não só no intuito de se fazer representante de todo espectro social (o que lhe 

causaria provavelmente perda de identidade), mas no sentido de representar uma maior gama de 

eleitores e não só de trabalhadores. Aspectos jurídico-institucionais como o sufrágio universal, os 

parlamentos, as liberdades públicas não inibem a formação de partidos operários e de sindicatos, 
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porém pode pressioná-los, tornando os partidos da esquerda radical cada vez menos 

revolucionários e, de fato, mais próximos do socialismo democrático (DUVERGER, 1970). 

A direção do PSOL defende a estratégia de revolução democrática, mais pautada na 

atividade parlamentar, divergindo do PSTU, que segue reivindicando a revolução socialista, de 

cunho extra-parlamentar, assim como também o faz o PCB, com discursos mais principistas.  

Essa discussão sobre partidos de origem parlamentar e extraparlamentar pode ser 

compreendida usando-se a definição de Maurice Duverger, acerca do que são partidos de origem 

parlamentar – aqueles que são concebidos na formação de um grupo de parlamentares dentro da 

arena eleitoral e parlamentar, na qual as doutrinas políticas aparecem apenas posteriormente 

servindo para subsidiar a defesa dos interesses políticos desses grupos (caso do PSOL) – e de 

origem extraparlamentar – que aparecem anteriormente ao cenário político parlamentar e 

eleitoral, situados principalmente na atividade sindical. Ou seja, localizam-se em atividades 

ligadas à classe trabalhadora, como o PCB e PSTU. Possivelmente, a origem desses três partidos, 

seguindo os critérios de Duverger em entendimento sobre as suas posições ideológicas, pode 

servir de elemento explicativo para essa diferença de posições específicas. Porém a alternativa 

que coloca a força da direção diante do programa político, cujas deliberações organizacionais 

passam a nortear os princípios ideológicos e programáticos, parece-nos também relevante, como 

foi trabalhada no segundo capítulo. 

Portanto o primeiro dos problemas está ligado à ausência da definição de concepção de 

programa partidário, que permite ultrapassar o campo classista e, dessa forma, discutir a 

possibilidade de coligação com partidos cujos programas não estão centrados na defesa da classe 

operária. O segundo problema, fruto ainda da instabilidade na discussão do programa partidário, 

poderia possibilitar a estes mesmos partidos não só abandonarem as premissas estabelecidas no 

programa inicial, caso do PSOL, mas estabelecerem uma plataforma de discussão programática 

muito aquém das expectativas impostas com claros limites de discussão, não só para o consumo 

interno, mas também no trabalho de solidificação da Frente. Acresça-se aí a postura sectária de 

alguns, na aceitação de formar coligação tanto no que diz respeito à definição do programa 

político para a Frente, quanto na definição da distribuição de candidaturas aos cargos eletivos, 

principalmente os executivos. 

Apesar dos esforços do PCB em prol da manutenção da Frente de Partidos de Esquerda 

que se coligaram em 2006, para além daquela e de outras eleições, a frente dissolveu-se na 

prática, fazendo daquela experiência uma mera coligação eleitoral. Parte desses aliados tem uma 

visão “movimentista”, privilegiando a unidade de esquerda apenas no ambiente do movimento de 

massas; outra parte assume um viés fundamentalmente eleitoral, enfatizando a luta institucional. 
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3.3.1 O desempenho eleitoral da Esquerda Radical 

 O quadro abaixo mostra o insucesso eleitoral dos partidos de esquerda radical em 

repetidos pleitos. 

Quadro 5: Votação Nacional dos partidos “radicais” nos pleitos de 1994 a 2008 (%) 

Eleições Presidente Governador Senador Deputado 

Federal 

Deputado 

Estadual 

Prefeito Vereador 

1994 Sem 

candidatura 

própria 

0,3 0,7 0,2 0,1 - - 

1996 - - - - - 0,1 0,3 

1998 0,3 0,4 0,6 0,4 0,2 - - 

2000 - - - - - 0,1 0,3 

2002 0,5 0,2 0,5 0,3 0,2 - - 

2004 - - - - - 0,2 0,2 

2006 6,8 1,5 0,7 1,4 1,1 - - 

2008 - - - - - 1,0 0,8 

Fonte: Lacerda e Moura. As razões da esquerda radical: eleições e organização partidária em um extremo 
ideológico, 7º Encontro da ABCP, Recife-PE, 2010. 
* OBS: Incluímos nesses números o Partido da Causa Operária (PCO), por se encontrar no campo político ideológico 
da Esquerda Radical. Porém sua participação neste trabalho de dissertação de mestrado limita-se a isso no quadro 
acima. 
  
 O quadro acima descreve a porcentagem eleitoral obtida nos pleitos eleitorais tanto para o 

legislativo como para o executivo, no período de pós-redemocratização política no Brasil em que 

ou ao menos um desses partidos esteve presente. O intuito é de realçar que, independentemente 

do período estudado neste trabalho – entre 2005 e 2008 –, as evidências de baixo índice de votos 

revela a regularidade e continuidade do baixo índice de votação – sempre menos de 1% dos votos 

– obtidos pelos partidos de esquerda radical, contribuindo para corroborar a questão que permeia 

este trabalho. 

Apresentados os primeiros dados que apontam para os baixos índices de votação 

alcançados pelos partidos de esquerda radical nas eleições nacionais. Destacamos que o PSOL, 

corroborando a perspectiva de partido de chantagem, é mais efetivo que seus dois aliados na 

perspectiva de constituir uma ameaça à perda de eleitores, como demonstrada no quadro 5 deste 

trabalho. Ressaltamos, porém, que as propostas políticas para o governo, mais “razoáveis” que as 

dos seus outros dois aliados promovidas nos discursos políticos do PSOL, dão abertura às 

mesmas críticas político-ideológicas que o PT passou a receber desses mesmos partidos. 
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Desse modo, as estratégias partidárias tomadas por essas organizações, as quais buscam 

igualar o alcance dos seus objetivos ideológicos e políticos à importância desse ambiente 

eleitoral, mostra-se insuficiente para obter tal êxito, ainda em referencia ao quadro 5. Em 

Capitalismo e Social-Democracia, Adam Przeworski (1989) faz uma análise semelhante, 

abordando a dificuldade de identificação de classe dos trabalhadores enquanto eleitores que 

podem se afirmar com outras identidades. Ou seja, a estratégia eleitoral dos partidos cria 

dificuldades de identificação com o eleitorado heterogêneo, inclusive o “seu” próprio eleitorado 

classista. Sob esse enfoque, nem a posição social classista, tampouco as bases grupais dos 

indivíduos constituiriam incentivos para o eleitor votar, de forma a valorizar a identificação 

ideológica e programática com alguma dessas agremiações partidárias. 

É importante no Brasil, destacar que o voto pessoal é predominante sobre a escolha 

partidária. O baixo índice de votação nas siglas partidárias tem como causas: o foco nos cargos 

majoritários (prefeitos, governadores, presidentes) e o privilégio na campanha propriamente dita 

baseada na mídia televisiva, que favorece o voto personalista em detrimento do programa e da 

organização partidária. Esses dois últimos fatores devem ser tomados como consequências de um 

processo anterior a ele, no caso, a falta de partidarização das campanhas e do eleitorado, que 

conduziria a esse tipo de produto eleitoral acima descrito. Esse é outro aspecto que contribui para 

compreender o baixo índice de votação obtido pelos partidos de esquerda radical. 

Primeiramente, é bom conceituar o que seria partidarização. Segundo Sergio Praça e 

Simone Diniz (2005) partidarização significa: “a identificação do cidadão com algum partido 

político que disputa regularmente eleições em uma determinada democracia” (PRAÇA & DINIZ, 

2005: 8). Ou seja, a partidarização 

 

fornece estrutura e significado aos sistemas de crenças individuais, 
proporcionando um conjunto de percepções que ajudam os indivíduos a 
organizarem as complexidades da política. Quando há identificação, o 
partido funciona como uma estrutura de referência para avaliação de novos 
estímulos políticos e para escolhas nos períodos eleitorais. (Idem) 

 

Os autores afirmam que 

 

a partidarização proporciona uma predisposição permanente que guia as 
preferências dos eleitores. Rejeitando outras informações, os membros 
partidários devem votar pelo ‘seu’ partido na convicção de que este e os 
seus cidadãos representem melhor seus interesses. (Idem) 
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Os eleitores com identificação partidária chegam às campanhas com disposições 

preestabelecidas, e as campanhas mobilizam e reforçam esses laços partidários. O 

desalinhamento partidário constitui a mudança no comportamento eleitoral do eleitor, que 

diversifica sua escolha de partidos a cada eleição. Implica que um menor número de leitores 

inicia o ciclo eleitoral com tal predisposição, tornando-se mais suscetíveis às polêmicas e temas 

de curto prazo durante as campanhas. Na medida em que a partidarização diminui, as escolhas 

políticas se tornam cada vez mais desvinculadas dos partidos e mais diretamente atrelados ao 

estágio da economia, às propostas pessoais de candidatos e ao carisma televisionado dos políticos 

profissionais. 

O fenômeno acima descrito ocorre onde os eleitores constantemente vêm mudando o voto 

por conta do declínio das ligações partidárias. 

A fraca partidarização descrita acima é evidenciada, conforme quadro abaixo, fornecendo 

importante elemento quantitativo e também qualitativo que revela esse componente estratégico – 

muito procurado, diga-se de passagem, pelos partidos que compõem a esquerda radical – como 

pouco útil para projetar sucessos eleitorais desses partidos. 

 
Quadro 6: Número de filiados, em nível nacional, dos Partidos de Esquerda Radical em 2008 com relação ao 

número de eleitores aptos a votar24 

PARTIDO FILIADOS % 

PCB 15.922 0, 012 

PSOL 29.797 0, 023 

PSTU 13.205 0, 010 

Total de filiados dos demais Partidos 12.418.655 9, 509 

Não filiados a qualquer partido 

político 

118.126.851 90, 446 

TOTAL 130.604.43025 100,00 

Fonte: Relatório TSE eleições 2008, Brasília, 2009. Página 93. 

 

 Dois aspectos importantes podem ser destacados do quadro acima: primeiro, o baixo 

índice de filiação partidária existente no Brasil que não atinge os 10% dentro do total de número 

de eleitores. Segundo, os partidos da esquerda radical chegam a pouco mais de 58 mil, em 

número de filiados, dentre todos os partidos políticos no Brasil. Ou seja, a baixa representação 

que os partidos de esquerda radical têm em número de filiados, acaba sendo um reflexo do 

                                                        
24 Esses números são advindos das informações que os partidos repassam à Justiça Eleitoral, sendo de 
responsabilidade desses a veracidade das informações. 
25 Número de eleitores aptos a votar no Brasil em 2008. 
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número de seu eleitorado. Porém, ressaltamos nas eleições para presidenciais de 2006, a 

candidata do PSOL obteve quase 7% dos votos, o que representa 6.575.393 votos. Creditamos 

esse fato ao contexto particular do período: havia uma clara polarização PT-PSDB, e a 

candidatura de Heloisa Helena representava uma alternativa naquele particular momento. Além 

disso, ocorria uma disputa ao cargo executivo máximo, atribuindo à competição contornos mais 

amplos em termo de identificação de eleitores, podendo agregar-se outros valores a essa votação. 

Historicamente, esses partidos privilegiam a identidade partidária em sua formação de 

quadros e a educação de eleitores, voltada para a ampla participação política dentro da estrutura 

interna desses partidos, servindo posteriormente às lutas sociais em que os partidos de esquerda 

radical se inserem. O pequeno número de filiados-militantes26, por vezes é até mais sentido do 

que o número de eleitores, podendo acarretar perdas de identidade coletiva para o partido, pois 

dilui um de seus principais alicerces: a mobilização de filiados e simpatizantes para a construção 

da base e recrutamento para as linhas partidárias. 

 

3.3.2 O balanço da Frente de Esquerda 

         O desempenho eleitoral da Frente de Esquerda nas eleições nacionais de 2006 constatou seu 

baixo rendimento político-eleitoral. Heloisa Helena ficou em terceiro lugar na disputa 

presidencial, com cerca de 7% dos votos (6.575.393). A Frente de Esquerda lançou candidaturas 

em todos os vinte e seis estados brasileiros mais o Distrito Federal. Foram lançados 734 

candidatos a cargos eletivos no pleito de 2006. Esse número representa em torno de 4,1% das 

candidaturas nacionais deferidas naquele pleito. Porém apenas seis (6) candidatos27 de partidos 

que compuseram a Frente de Esquerda obtiveram cargos eletivos. O PCB fez um deputado 

estadual, e o PSOL fez os outros cinco, sendo dois deputados estaduais e três deputados federais, 

representando cerca de 0,4 % do número de vagas disponíveis. 

Nas eleições de 2008, mesmo já dissolvida a Frente de Esquerda, com seus antigos 

componentes coligando-se em eventuais casos, seu desempenho analisando a quantidade total de 

número de eleitores que votaram nos partidos que compõem a Frente de Esquerda, demonstra o 

fraco poder de conseguir angariar o apoio das camadas da sociedade civil organizada e também a 

                                                        
26 O Militante Comunista é um militante de fato e de tempo integral, e não apenas “um filiado”, este visto como um 
indivíduo que tem pouca participação nas esferas partidárias. É a militância política atrelada a uma militância social 
que apregoa a esquerda radical. Para buscar uma inserção na massa social, a militância deve procurar participar 
ativamente das entidades populares que se relacionem com seu trabalho, estudo, moradia ou militância social, ou 
com a linha de atuação política do partido. Vale ressaltar que há a possibilidade de os militantes exercerem, “sempre 
que possível”, cargos de direção nessas entidades populares, nas quais os partidos buscam inseri-los, destacando, 
assim, o caráter tático e/ou estratégico ainda presente em suas diretrizes partidárias. Essa é a razão da importância 
histórica e instrumental do filiado-militante do partido. 
27 Fonte dos dados: Tribunal Superior Eleitoral. 
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amplitude do grande eleitorado nacional. Isso revela a frágil função a que os mesmos se propõem 

representar, conforme pode ser comprovado na analise do processo eleitoral de 2008, para o 

cargo executivo majoritário de Prefeito, conforme o quadro abaixo. 

 
Quadro 7: Votação Nacional dos partidos de esquerda radical, nas eleições de 2008, para os cargos de Prefeito. 
PARTIDO Nº Total de votos obtidos por 

partido (em milhões de votos) 

% Total de votos em 2008 

PCB 63.785 0,05% 

PSOL 795.275 0,66% 

PSTU 75.573 0,06% 

SOMATÓRIO  934.633 0,95% 

Fonte: Relatório TSE eleições 2008, Brasília, 2009. Páginas 102-103. 

Em um universo total de 99.545.795 milhões de votos válidos para o cargo em disputa, os 

partidos de esquerda radical somados conseguiram representar 934.633 mil eleitores, menos de 

1% dos votos válidos em disputa para esse pleito especifico, além de não conseguir eleger 

prefeitos em nenhum dos mais de cinco mil municípios existentes em todo território nacional. 

A possibilidade real ou potencial da gestão do poder político, a relativa estabilização da 

situação social e, em conseqüência, a menor participação política das massas fizeram com que os 

partidos que reivindicavam a representação dos operários, para melhor desempenho, tiveram que 

abrandar os apelos de classe em beneficio de uma imagem de si mesmos que pudesse merecer a 

aceitação de vários setores da sociedade. Essas características táticas historicamente usadas pelos 

partidos socialistas e comunistas de caráter marxista para a propaganda eleitoral. As orientações 

de seus lideres (sejam dirigentes ou parlamentares) com vistas à participação política de base 

voltada para a educação moral e política das massas se tornaram quase que supérflua. Em 

contraposição, acentuou-se o profissionalismo político das campanhas dos partidos, onde tornou-

se essencial a escolha dos candidatos com vistas ao sucesso eleitoral do partido (BOBBIO, 2004: 

903). Acentuam-se, portanto a orientação e o empenho maciço em ampliar a influência do partido 

para além das próprias bases tradicionais e a importância sempre crescente da atividade 

parlamentar (BOBBIO, 2004: 902) é aspecto ainda “pouco desenvolvido” nas estratégias 

eleitorais dos partidos que compuseram a Frente de Esquerda. 

Portanto, a mudança na composição social dos eleitores incide em  

 

uma acentuada desideologização, uma redução da bagagem ideológica do 
partido e uma concentração da propaganda nas questões de valor, nos 
temas gerais, partilhados em linhas de principio por setores extremamente 
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amplos do eleitorado: a) “o desenvolvimento econômico”, “a defesa da 
ordem pública” etc. b) uma maior abertura do partido às influências dos 
grupos de interesse; c) a perda de peso político dos filiados e um declínio 
acentuado do papel da militância política da base; d) o fortalecimento do 
poder organizativo dos lideres que passam a se apoiar, para o 
financiamento da organização e para manter ligações com o eleitorado, 
muito mais nos grupos de interesse externos do que nos filiados. e) relações 
partido-eleitorado tornam-se mais fracas e descontinuas, não mais 
ancoradas numa forte inserção social (PANEBIANCO, 2005: 512) 

 

Segundo Panebianco, o eleitorado torna-se social e culturalmente mais heterogêneo, mais 

independente, menos controlável pelos partidos, criando dessa forma uma espécie de coação para 

transformação das diretrizes históricas irremovíveis das organizações de esquerda radical. 

 

As mudanças da estrutura social e nos sistemas de comunicação política 
contribuem para erosão das subculturas políticas tradicionais, “congeladas” 
durante muito tempo, graças a força do estabelecimento organizativo dos 
partidos burocráticos de massa. A área do eleitorado fiel se contrai; 
diminuem as grandes identificações de partido [...] o eleitorado adquire 
maior independência em relação ao partido [...] E esse é o principal desafio 
que obriga os partidos a se organizar, por meio de processos imitativos e de 
acordo recíproco, com base no modelo profissional-eleitoral 
(PANEBIANCO, 2005: 519). 

 

Percebemos aqui o retorno ao dilema e também obstáculo que permeiam a vida eleitoral 

dos partidos de esquerda radical atrelados invariavelmente a sua origem, reaparecendo os 

conflitos entre a manutenção da pureza ideológica e a vitoria nas eleições. O partido burocrático 

classista (socialista, comunista de caráter marxista) e sua forte institucionalização organizativa 

interna (como demonstrado no segundo capítulo) mostra a dificuldade de romper (se é que há 

essa vontade de ruptura) com essa característica originária atrelada ao forte teor ideológico 

classista a transformar-se em partido profissional-eleitoral, internamente mais flexível do ponto 

de vista de dogmas e atuação em espaços menos estreitos. A transformação comportaria, 

portanto, um processo de desinstitucionalização das diretrizes propostas por sua imutável 

estrutura organizativa, para que pudesse incorporar novas demandas de caráter menos sectário. 

Essa inflexão dos partidos de esquerda radical pode ser medida pelo pouco impacto que 

esse número de votos (a dimensão eleitoral) tem sobre a organização, ou seja, não há mudança na 

postura política desses partidos: nem a sua plataforma política, nem relativização de seus 
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discursos e manifestos políticos que são publicizados e influência a organização em suas relações 

com o ambiente externo, por exemplo, as mudanças nas estratégias eleitorais: como abertura a 

coligações, busca por unir-se a coalizão de governo e alterações pontuais em aspectos de sua 

linha ideológica. 

Isso se evidencia, por exemplo, no segundo turno da campanha presidencial de 2006, 

quando os partidos de esquerda, além de não unificar suas propostas em um programa de 

governo, também não conseguiram unificar seus discursos, mantendo-o sectário, restringindo, por 

exemplo, suas possibilidades de atuação numa futura composição governamental, ao não 

apoiarem o candidato de centro-esquerda no pleito do referido ano. 

3.4 A problematização de Downs 

Iniciamos a abordagem dessa questão no último tópico do primeiro capítulo deste 

trabalho, retornamos agora para tentar resolver a teoria que considera a origem partidária como 

norteadora dos objetivos partidários na arena eleitoral, esta representada no clássico de Anthony 

Downs, Uma teoria econômica da democracia, que denomina tais grupos em duas perspectivas: 

os que visam ganhar as eleições e os que procuram influenciar a plataforma política de outro(s) 

partido(s), principalmente os que se encontram em um mesmo espectro ideológico; são os 

denominados “partidos de chantagem”. 

Como já desenvolvido no referido tópico, a esquerda radical pode corroborar ambas as 

perspectivas. Porém enfatizamos a perspectiva teórica que remonta a esquerda radical à questão 

de partidos de chantagem. Ou seja, repetidos fracassos em pleitos eleitorais, além da baixa 

inserção política e popular não alteram o posicionamento político desses partidos. 

A crítica ao PT, sempre presente em documentos oficiais destes partidos não se restringe 

apenas a denuncias políticas, nem somente a posicionamentos oposicionistas de fiscalização do 

governo petista, ela foca principalmente o controle ideológico. As resoluções da esquerda radical 

buscam demonstrar que o Partido dos Trabalhadores perdeu-se no tocante a ser um referencial 

político da esquerda nacional. 

A esquerda radical coloca-se enquanto portadora da necessidade de se constituir um bloco 

revolucionário, no sentido anti-institucional, tal como descrito por Sartori, em sua definição de 

“partidos antissistema”. Assim, tenta diferenciar-se dos demais partidos de esquerda com forte 

inclinação a privilegiar os aspectos eleitorais, dos quais o maior exemplo é o PT. Marca, também, 

uma ruptura definitiva com sua própria trajetória política de defesa da construção de “frentes 

democráticas e populares”, como já o fizera o PCB em 1958, cujo auge se deu com a adesão ao 

eurocomunismo nos anos 1980. 
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A grande maioria dos partidos de esquerda no Brasil transformou-se em 
partidos da ordem, tipicamente institucionais. Estão prisioneiros dos 
interesses pragmáticos ou eleitoreiros, da política institucional e da 
esperteza das classes dominantes, uma vez que optaram por participar 
privilegiadamente de um jogo institucional sem futuro, no qual não tem 
possibilidades de influir. Trata-se de um caminho tão degenerativo que as 
organizações que optaram por privilegiar essa via terão enormes 
dificuldades de retornar ao leito da revolução (Resoluções do XIII 
Congresso do PCB, 2005). 

 

A esquerda radical reforça a necessidade de manter-se coerente nas suas alianças 

políticas, privilegiando os partidos da esquerda socialista e revolucionária. Ressalta a “firmeza 

dos princípios ideológicos que a norteia”, mantendo sua linha política pautada na “sua história de 

lutas” e no seu viés mais pertinente, que é o de ser o “instrumento de revolução no Brasil”. 

Assim, mantém o seu discurso de partido revolucionário que permeou sua história política, mais 

por uma questão de identidade ideológica do que pelo que realmente conseguiu ser. A mudança 

na linha de atuação política ainda alicerçada no conceito de organização partidária marxista-

leninista para um modelo de governo, mesmo dentro de uma social-democracia burguesa, não 

parece ser um caminho a ser seguido pela esquerda radical – salvo o PSOL, que manifesta 

indícios de que vai se flexibilizar e buscar maior inserção eleitoral –, mesmo no século XXI, 

quase 20 anos depois do esgotamento desse modelo de organização partidária. Isso é visto nas 

resoluções do PSTU e também do PCB. 

 

O PCB é um partido revolucionário que visa à conquista do poder político 
pelo proletariado e os trabalhadores em geral, em aliança com partes das 
camadas médias, a intelectualidade e a juventude comprometidas com a 
luta revolucionaria, para a construção de uma sociedade socialista, através 
da ruptura do capitalismo, na perspectiva do comunismo. Sua base teórica 
para a ação é o Marxismo-Leninismo, em toda a sua atualidade, riqueza e 
diversidade. A visão de mundo do PCB e sua forma de organização têm por 
base as referências teóricas de Marx, Engels, Lênin e outros pensadores 
revolucionários. Essas referências, no entanto, não são dogmas nem 
manuais, sobretudo no que se refere às formas de luta e de organização, que 
devem subordinar-se à política e às condições reais em que se dá a luta de 
classes, em cada momento histórico, em cada país e em cada contexto. A 
teoria revolucionária do PCB, portanto não é cópia mecânica de qualquer 
modelo transposto para nosso país (Idem). 
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O PCB e o PSTU são partidos que têm em comum a identidade com o ambiente de 

organizações externas, contam com forte institucionalização, sinônimo de predomínio dos 

dirigentes internos – prevalência da direção partidária sobre as demais instâncias: órgãos, 

militantes e parlamentares. São partidos que buscam representatividade política e institucional, 

porém a legitimação “externa” por meio da atuação dos seus militantes nos sindicatos, 

associações de trabalhadores, movimentos sociais e ong’s, servem para inserir parte dos quadros 

desses partidos nessas organizações civis, na tentativa de dominar as representações de classe 

fora da arena política decisória onde podem obter mais sucesso. 

O PSOL busca justamente ocupar esse espaço, mas também a arena eleitoral, como 

ocorreu nas eleições presidenciais de 2006, quando realizou uma campanha com Heloisa Helena 

em prol dos “interesses” do povo brasileiro, ressaltando em seu discurso a defesa de um governo 

honesto e ético e de um programa de profundas mudanças no modelo econômico, político e social 

do País. Um programa de governo que buscasse atender às reivindicações da classe trabalhadora 

e do povo pobre. Conforme resoluções do PSOL, essa parcela de eleitores não teria suas 

necessidades atendidas nas candidaturas de Alckmin e de Lula, por ser suporte de um modelo 

político, econômico e social injusto e excludente. Seu programa político está centralizado na 

discussão de um projeto socialista que busca identificar-se enquanto alternativa política de 

esquerda, de caráter socialista e democrático, com capacidade de atrair e influenciar setores de 

massas, com a defesa do princípio estratégico – defesa do socialismo com liberdade e democracia 

– na superação da ordem capitalista. Em seu programa político, o PSOL busca reaver as ideias 

socialistas relacionadas às experiências no estilo da “3ª via social-democrata, de que o socialismo 

é indissociável da democracia e da liberdade, da mais ampla liberdade de expressão e 

organização, da rejeição aos modelos de partido único” (Programa do Partido Socialismo e 

Liberdade, 2005). A defesa do socialismo, segundo perspectiva do PSOL, expande-se para todas 

às classes subdesenvolvidas de um modo geral e não se restringe somente as classes operárias. 

Apresentadas as razões que podem evidenciar a hipótese de Downs quanto à atuação da 

esquerda radical enquanto partidos de chantagem, buscaremos expor, a seguir, em quais pontos 

(aspectos) programáticos, teóricos, políticos e ideológicos se dá com mais ênfase essa disputa no 

campo da esquerda nacional. 

A defesa da ação direta enquanto resistência política e contra a ação predominantemente 

institucional, perdida pelo PT. A constituição de uma práxis revolucionaria, localizada para além 

da esfera institucional (Estado e as eleições), gerariam a domesticação dos eventos 

transformadores, sendo estes enquadrados nos eventos da ordem. Os movimentos populares e a 

política emancipatória se cooptaram à ordem estatal dirigida pelo PT. Essa ação foi utilizada pela 
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esquerda radical em sua política para o campo sindical, principalmente no terreno das centrais 

sindicais, Conlutas e Intersindical. 

A defesa da participação da esquerda radical na democracia política para apresentação 

de denuncias contra o PT. A priori, a esfera política é caracterizada como um dos principais 

instrumentos de que dispõe a classe trabalhadora para enfrentar a exploração e a opressão do 

capital, já que não há política fora da disputa pelo poder e contra o Estado. A conhecida premissa 

do pensamento marxista dá a idéia de um fazer político não independente do Estado, mas 

indiferente ao mesmo. O propósito é evitar que a participação institucional seja mera mediação da 

domesticação dos radicais à ordem política institucional. Dessa forma, o conceito de revolução 

democrática é usado pelo PSOL. Por exemplo, no embate em que o mesmo travou com o PT, no 

âmbito parlamentar (ressaltamos: em número numericamente desigual), buscando denunciar a 

suposta incapacidade do Partido dos Trabalhadores de promover uma democratização radical da 

sociedade e do Estado. Segundo o PSOL, tarefa não realizada pelo PT, que se deixou conduzir ao 

institucionalismo enquanto partido que reproduz a hegemonia burguesa. Nessa perspectiva, a 

representação política, é desvirtuada, pelo PT, de seu conteúdo de aglutinação de forças e energia 

transformadora na perspectiva do socialismo, sendo utilizada de forma conservadora e dentro dos 

limites burocrático e administrativo. Em seu embate com o PT, a esquerda radical considera este 

incapaz de sequer produzir a independência política, pensada em um processo gradual enquanto 

base para as independências econômicas e sociais. 

A esquerda petista rendeu-se à democracia, sendo este um dos pontos mais acentuados 

pela esquerda radical contra o PT. Para os radicais, o PT está mobilizado em torno das reformas 

sociais, do nacional-desenvolvimentismo para o século XXI, rechaçando qualquer viés que o 

atrele ao socialismo e à revolução. A questão democrática, para os radicais, aparecia subordinada 

ou tinha importância secundária na luta ideológica e política no Brasil, acreditando-se que a 

democracia política apenas teria sentido a partir do momento em que as suas reivindicações 

básicas fossem atendidas. Enquanto o desenvolvimento econômico e as reformas sociais de 

caráter estrutural não se efetivassem, a democracia política não deixaria de ser formal para os 

trabalhadores e as massas populares. A crítica se dá, sobretudo, pela falta de um valor tático para 

a democracia política do governo petista, essa adquirindo meramente um valor estratégico, um 

valor em si mesmo. Esse posicionamento político difundido pelos partidos de esquerda radical vai 

de encontro das ideias que os intelectuais de esquerda, Francisco Weffort (1984) e Carlos Nelson 

Coutinho (1980), tiveram na década de 1980 sobre a participação dos partidos de esquerda no 

processo político democrático de reabertura nesse período. Para a esquerda radical, o Estado não 
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deixou de ser de domínio burguês, tampouco perderia seu caráter classista, mesmo sob domínio 

de um partido não-burguês como quer expressar o PT. 

O voto nulo, usado no segundo turno das eleições de 2006 contra as políticas do PT. O 

PSOL descartou o apoio a qualquer dos dois candidatos e “liberou” os eleitores para que 

votassem como bem entendessem. Posteriormente, uma reunião da Executiva Nacional do PSOL 

confirmou a decisão e foi além, proibindo filiados de manifestações públicas de apoio no segundo 

turno (ressaltando a força da direção organizacional interna, tratada no primeiro capítulo). O PCB 

divergiu do PSOL nessa questão, e através do seu o Comitê Central recomendou o voto crítico 

em Lula, de forma unilateral, independente, sem engajamento na campanha e, muito menos, num 

possível segundo governo, em relação ao qual continuou em oposição. Esse foi mais um 

instrumento político de pressionar o PT por um programa de governo mais de esquerda do que já 

vinha ocorrendo desde 2002. 

Apresentados os principais pontos de “influência” ou “chantagem” que buscavam exercer 

os partidos de esquerda radical sobre seu principal oponente no espectro ideológico esquerdista, 

tentamos revelar que essa estratégia de “denunciar” o PT na arena eleitoral e parlamentar e 

rivalizar com o mesmo nos âmbitos extra-eleitorais repousou na estratégia de “chantagem”, 

conforme a formulação downsiana. A “chantagem” exercida sobre o PT, por esses partidos, se 

realiza na opção de “não quererem” mesmo ganhar as eleições (conforme os motivos já retratados 

aqui nesse trabalho), tratando-se de um misto que envolve estratégias sindicais e eleitorais, na 

possibilidade de impedir o crescimento político de seu maior rival no espectro político – o PT –, 

sendo consequência última desse posicionamento da esquerda radical a luta por hegemonia. 

A incapacidade de fusão entre a teoria e a prática política atualmente é um dos 

responsáveis pelos impasses da esquerda radical brasileira. Isso é reflexo do momento atual de 

defensiva do movimento socialista, não existindo em andamento uma estratégia global 

revolucionária articulada e a construção da mesma em curto prazo. 

A luta que está sendo travada no campo político-eleitoral é o da conquista da hegemonia 

da esquerda, idéia defendida pelos partidos de esquerda radical. A perspectiva mais realista para a 

obtenção de tal hegemonia não é a conquista e a substituição integral dos aparelhos do Estado 

pela via eleitoral, ainda indefinida no momento atual e com possibilidades pouco estimulantes à 

esquerda radical como apresentado aqui, mas, sim, a transformação do terreno dos aparelhos de 

hegemonia no campo da esquerda. A capacidade hegemônica aqui não se identifica, pois, com 

uma mítica “missão histórica” da classe operária, nem se deduz da consciência de um sujeito 

portador a priori da idéia da Revolução (TOLEDO, 1994). Ainda consoante Caio Navarro de 

Toledo (1994), a questão da hegemonia (liberal, conservadora ou socialista) não se resolve senão 
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no interior da luta social e política, essa travada com o PT, em que a disputa de idéias para o 

campo de esquerda contrapõe as idéias classista-socialistas da esquerda radical com as propostas 

democrático-populares do Partido dos Trabalhadores. 

A disputa pela hegemonia no campo da esquerda não deve ser erroneamente pensada nos 

limites políticos, de conquistas eleitorais, cargos eletivos, número de eleitores, número de 

parlamentares etc. Deve-se estender o conceito de hegemonia política no campo da esquerda para 

além dessa perspectiva política, alinhando-a aos moldes gramiscianos, ou seja, pensada em 

termos políticos e em igual importância em aspectos culturais e sociais (valores). Ou seja, a 

defesa de uma ação política ampla dos partidos de orientação socialista, deve romper com os 

limites da lógica institucional-eleitoral a partir dos valores dominantes da democracia política em 

vigor. Essa postura contra-hegemônica de atuação, na forma de “chantagem”, é fundamental para 

evitar que o partido predominante – na lógica aqui, o PT – consiga neutralizar e isolar as forças 

socialistas no curso da luta política, visão essa dos componentes da esquerda radical. 

Essa esquerda busca uma tática revolucionária, mesmo no atual período de refluxo nas 

lutas revolucionárias de caráter socialista, procurando denunciar a traição do PT às esquerdas. 

Mas em seu próprio âmbito, persiste o velho problema de articular a estratégia revolucionária e a 

disputa contra-hegemônica com o conjunto das reformas democrático-populares e com a luta pelo 

socialismo, sem que se deixe se flexibilizar demais e acabe se enquadrando na institucionalidade 

do Estado. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O que os partidos de esquerda radical buscam, ao participar do processo político eleitoral, 

se não há no eleitorado brasileiro, esquerdistas radicais em número suficiente para apoiá-los? 

Essa foi à pergunta de partida que norteou este trabalho de pesquisa acadêmica. 

Nenhum partido, novo ou velho, consegue sobreviver sem o apoio de uma fração grande 

do eleitorado. Então por quais motivos os partidos de esquerda radical escolhem lançar 

candidaturas próprias tanto para o executivo quanto para o legislativo nacional, coligando-se em 

raros casos e eventualmente entre si (vide a frente de esquerda em 2006), em vez de participar de 

coligações ou posteriormente formar um governo de coalizão com o partido vencedor? 

Com essa pergunta, iniciamos a investigação sobre as motivações que norteiam os 

partidos mais radicais no extremo ideológico brasileiro. As dificuldades em obter sucesso 

eleitoral, a pouca inserção em outras arenas (sindical e de movimentos populares) abriram 

possibilidades para investigar a atual participação desses partidos. Os partidos de esquerda radical 

têm como propósito vencer as eleições, mas freqüentemente são mais importantes como meios de 

pressionar as políticas de partidos de mesmo espectro político que detêm mais influência 

(relevância) eleitoral e política, no caso aqui o PT. Sob essa premissa downsiana, buscamos 

investigar se essa atuação no âmbito eleitoral, que visa influenciar a plataforma política do PT, 

era um efeito manifesto como propõe Downs (1999) ou uma consequência latente, por causa do 

tipo de atuação a que se propõem essas organizações e da limitação imposta pelo sistema político 

brasileiro. 

A pergunta de partida acabou possibilitando que a interpretação sobre as razões da 

participação eleitoral dos partidos de esquerda radical abrisse três frentes de investigação. Duas 

delas voltada para a análise das vertentes diretiva-organizativa e sindical, no intuito de verificar 

se essas eram contempladas pela estratégia política proposta pela esquerda eleitoral para o campo 

institucional e a outra perspectiva analisada buscou subsídios na arena eleitoral para evidenciar a 

atuação do tipo chantagem conforme a teoria downsiana. Ou seja, buscou-se revelar se esse tipo 

de atuação política – pouco eficaz, do ponto de vista de resultados eleitorais –, promovida pela 

esquerda radical no campo político-eleitoral, serve para os partidos componentes da mesma, 

angariarem benefícios nas referidas vertentes. 

Tentamos evidenciar, na primeira parte do segundo capítulo, através da análise da 

primeira hipótese, sobre a estrutura organizativa dos partidos de esquerda radical, que as direções 

dos partidos de esquerda radical beneficiam-se dessa estratégia eleitoral pouco atraente. Com 

isso, essas tentam manter o poder intrapartidário e dessa forma controlar tanto os postos de 
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comando quanto as posições essenciais no interior dessas organizações, podendo definir o tipo de 

postura que os partidos devem assumir no processo eleitoral com o controle de incentivos 

(coletivos e seletivos), conforme a teoria de Panebianco (2005). 

A questão apresentada foi se há a prevalência da direção sobre o programa e as demais 

instâncias intrapartidárias? Isso ocorre quando os objetivos particulares, principalmente de 

dirigentes, agem em sobreposição aos objetivos oficiais do partido. Do contrário, ocorre uma 

maior força dos objetivos da organização, quando seus aspectos ideológicos e programáticos são 

defendidos em relação à força dos seus dirigentes. As evidências retiradas dessa análise servem 

para entender se as direções organizativas dos partidos de esquerda radical obtêm benefícios 

utilizando a estratégia política pouco atrativa ao eleitorado brasileiro. 

O modo de análise da dimensão do poder intrapartidário foi o seguinte: 1. Caracterização 

da estrutura-organizativa intra-partidária; 2. Análise da dimensão do poder intrapartidário, 

examinando as deliberações desenvolvidas por suas direções organizativas: o estatuto político, o 

programa político, as estratégias eleitorais, suas linhas ideológicas questionando se essas 

prevalecem efetiva ou apenas formalmente sobre as demais instâncias político-partidárias 

(membros, filiados, cargos, instâncias de base e demais órgãos intrapartidários). Como parâmetro 

para medir essa questão, utilizamos a reciprocidade entre a organização partidária e os objetivos 

partidários (deliberações e conteúdos programáticos estabelecidos nos documentos oficiais dos 

partidos, definidos em seus respectivos congressos). São poderes diretivos, tais como: formular as 

orientações e políticas necessárias a serem seguidas pelos órgãos e filiados dos partidos sempre 

de acordo e no marco das deliberações do Congresso Nacional; dirigir e orientar as bancadas 

parlamentares do partido, subsidiando a escolha de suas lideranças e respectivas assessorias, que 

deverão ser nomeadas através de acordo entre o Diretório Nacional e a bancada; orientar e 

controlar a imprensa nacional do Partido; administrar o patrimônio do partido, entre outras 

funções. 

Conclusões obtidas. Sobre a Hipótese de Michels, entendemos que a postura adaptativa ao 

invés de dominante, serve aos interesses particulares das direções executivas partidárias, por 

exemplo, a manutenção de seus postos de comando e prevalência decisória sobre as deliberações 

partidárias. Porém, a Hipótese de Panebianco, de uma Coalizão Dominante, uma cooperação 

entre grupos que dominam os principais organismos intra-partidários (executiva nacional, 

conselho político) a congregação e não uma superação (conforme Michels) da estrutura sobre a 

ideologia visando acumular poder político deliberativo no âmbito nacional ocorrendo em 

conformidade com as normas estatutárias e programáticas me parece ser mais condizente. As 

normas oficiais (estatuto, resoluções, regimento interno etc.) são utilizadas pela direção 
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dominante intrapartidária como instrumento de fortalecimento de sua posição frente às demais 

instâncias e correligionários concorrentes (coalizão dominante). Incluem-se nas direções tanto a 

executiva nacional quanto o conselho político partidário no processo de tomada de decisões, por 

vezes negociando com outros atores políticos internos à sua organização, porém estando no 

centro de uma “reduzida coalizão” de forças internas do partido, com as quais deve, ao menos 

numa certa medida, estabelecer acordos. Os membros das executivas mantêm maior contato entre 

si, facilitando as deliberações coletivas pela construção de consensos em órgãos menores, mais 

coesos como as executivas nacionais – órgão interno dos diretórios nacionais –, porém com grau 

de autonomia e decisão maiores do que a instância que o precede. A concentração decisória nas 

executivas nacionais com mais poderes que os diretórios, através de transferência de 

prerrogativas já mencionadas, acaba por esse motivo, diminuindo a já escassa representatividade 

das bases, contribuindo para a centralização deliberativa. 

O segundo ponto de apoio a perspectiva de Panebianco se alicerça no controle por parte 

da direção dos incentivos coletivos e seletivos. Há uma amálgama entre objetivos ideológicos 

originários e objetivos diretivos organizativos, evidenciamos que as estratégias ideológicas, por 

mais dogmáticas que sejam ainda permanecem, por ser esse aspecto que identifica tais partidos 

como partidos de forte teor ideológico corroborando em grande medida o reforço dessas 

organizações a distribuição de incentivos coletivos (identidade, solidariedade e identificação 

partidária). As direções executivas têm mais estabilidade político-administrativa e mais 

legitimidade interna, ao usar da capacidade da estrutura organizativa de distribuir bens públicos 

(incentivos coletivos) e bens privados (incentivos seletivos) entre os adeptos e seguidores do 

partido. 

O controle das áreas de incerteza: para as lideranças partidárias conseguirem êxito no 

controle das diretrizes políticas e manutenção dos postos de poder internos, elas necessitam 

controlar recursos cruciais para a organização, os quais são denominados de áreas de incerteza: “a 

competência, a gestão das relações com o ambiente, as comunicações internas, as regras formais, 

o financiamento da organização e o recrutamento nos diversos níveis da organização e dos 

candidatos a cargos eletivos” (BRAGA, 2008: 5). Assim, quanto mais efetivo o controle dos 

grupos dirigentes sobre o maior número das zonas de incerteza, mais recursos organizativos eles 

agregarão, o que ocasionará mais poder e, portanto, maior grau de manutenção da estabilidade 

organizativa. Quanto maior o poder organizativo concentrado nas mãos dos dirigentes partidários, 

mais estes conseguem levar a cabo seu objetivo primordial, ou seja, diretamente, a sobrevivência 

da organização e, indiretamente, a própria continuidade das linhas de autoridade legitimadas em 

nível interno. 
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A quarta e última consideração explana que a origem dos partidos incide diretamente 

sobre o formato organizativo que o partido assume: congregando tanto a manutenção das idéias 

ideológicas originárias dos partidos de esquerda radical (manutenção dos ideais) quanto à 

permanência dos atores políticos inseridos tanto na cena eleitoral (enquanto candidatos a cargos 

eletivos que representam esses partidos) com a manutenção dos postos de comando no interior 

da estrutura organizativa interna (ver quadro 3). Essa postura pouco pragmática do ponto de 

vista de resultados políticos, utilizada pela esquerda radical adicionada à imobilidade nos cargos 

partidários, corrobora com a manutenção de postos de comando. Demonstramos haver uma 

burocracia desenvolvida e com divisão vertical de funções, com uma concentração de poder nas 

mãos da liderança diretiva, porém não alheia as contingências externas a arena intrapartidária 

(políticas eleitorais e institucionais) e a tradição do dogmatismo ideológico dos partidos marxistas 

no ambiente eleitoral, em acordo com a perspectiva de Panebianco. 

Na segunda parte do primeiro capítulo, no qual tratamos da arena sindical, entendemos 

que a forma de atuação no campo sindical da esquerda radical tinha como principal intuito 

rivalizar com o PT, na tentativa de protagonizar as diretrizes políticas para esse campo. Dessa 

forma, buscava hegemonizar as ideias e perspectivas para o sindicalismo retratadas no 

surgimento das centrais sindicais, Conlutas e Intersindical. A esquerda radical, também dessa 

maneira, procurou ser um contraponto ao PT, no ramo dos valores esquerdistas, ao definir-se 

enquanto representante das ideias marxistas e socialista para o campo sindical, do que 

efetivamente transformar-se enquanto agente propositivo, capitaneando as direções das grandes 

centrais sindicais, tarefa que coube ao PT nessa década. 

A Questão: A participação da esquerda radical no processo eleitoral tem valor secundário 

com relação ao terreno sindical, no qual os radicais têm perspectivas melhores de inserção no 

cenário político nacional? O Modo de Análise para a arena sindical, através das proposições: 1. 

Como atua a esquerda radical na arena sindical (focando na participação destes nas centrais 

sindicais: Conlutas e Intersindical); 2. Sua inserção no sindicalismo; 3. Dilemas ideológico-

político na forma de atuação da esquerda radical: classismo x cidadã. As conclusões que 

encontramos: 1. A construção das Centrais Sindicais Conlutas e Intersindical; 2. A falta de 

unidade nas lutas sindicais (interna e externa); 3. A presença de sindicalistas nas direções 

partidárias. 

Na terceira hipótese levantada em nosso trabalho, absorvemos a proposição de Downs, 

que destaca a participação (do tipo influência/chantagem) de uma organização partidária em 

relação à outra. 
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O Modo de exame da hipótese deu-se através da análise do processo eleitoral. 1. 

Caracterizamos o programa político, as estratégias eleitorais, suas linhas ideológicas: 

verificamos se suas doutrinas políticas intimamente ligadas a sua origem política divergiram uma 

da outra, o que propuseram e ao que estavam endereçadas; 2. As contingências do sistema 

político nacional: sistemas partidário, eleitoral, judiciário – Lei N.9.096, de 1995 e 11.648–, onde 

procurei verificar se as deliberações da esquerda radical são influenciadas pela contingência ou 

não, além do refluxo do movimento socialista internacional; 3. O posicionamento divergente de 

seus componentes nas eleições 2006; 4. As questões estritamente inerentes à rivalidade PT e 

esquerda radical: descrevendo o racha com o PT, a chegada do Partido dos Trabalhadores ao 

poder, as alianças desse para ter governabilidade, a caminhada ao “centro”, as políticas descritas 

enquanto social-democratas e o seu “desvirtuamento” da luta de classes. Posteriormente, 

discorremos da formação da Frente de Esquerda: a oposição ao PT que fez surgir a possibilidade 

de união entre os partidos, o dilema de Przeworski sobre partidos ideológicos e sua atuação no 

processo eleitoral (o pragmatismo por parte do PSOL e o idealismo por parte do PCB e PSTU) 

além do balanço político e eleitoral dos partidos de esquerda radical. 5. Por último, verificamos a 

hipótese de Downs sobre a participação eleitoral do tipo “chantagem”. Apresentamos os 

principais pontos de “influência” ou “chantagem” que buscam exercer os partidos de esquerda 

radical sobre seu principal oponente no espectro ideológico esquerdista, o PT, tentando detectar 

em que pontos programáticos, teóricos, políticos e ideológicos se deu com mais ênfase essa 

disputa no espectro político-ideológico da esquerda nacional. 

As principais conclusões que encontramos foram às seguintes: 1. Baixa partidarização, a 

incapacidade de fusão entre a teoria e a prática política é um dos responsáveis pelos impasses da 

esquerda radical brasileira. Podendo ser reflexo do momento atual de defensiva do movimento 

socialista, não existindo em andamento uma estratégia global revolucionária articulada e a 

construção da mesma em curto prazo. 2. A discussão sobre partidos de origem parlamentar e 

extraparlamentar, a origem desses três partidos, seguindo os critérios de Duverger em 

entendimento sobre as suas posições ideológicas, pode servir de elemento explicativo para as 

diferenças de posições específicas encontradas nos partidos pesquisados. 3. A luta que está sendo 

travada no campo político-eleitoral é o da conquista da hegemonia da esquerda, essa postura 

observada pelos partidos de esquerda radical, retratada durante o período analisado, buscava 

rivalizar com a esquerda moderada ou centrista do PT, através da disputa – senão efetiva ao 

menos ideologicamente – nas arenas políticas: eleitoral e decisória e também nas arenas sindical e 

dos movimentos sociais, sob o véu da luta por hegemonia para o campo da esquerda. Os partidos 

de caráter mais radical pretendiam dessa forma deslegitimar o PT enquanto representação popular 
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para o campo do espectro político-ideológico da esquerda. Aspecto esse que em nossa análise foi 

superdimensionado pelos partidos de esquerda radical, ao tentarem igualar-se politicamente ao 

PT, sem capital político suficiente. Dessa maneira, a hipótese dowsiana, foi verificada em três 

pontos: a) A defesa da ação direta enquanto resistência política e contra a ação 

predominantemente institucional, perdida pelo PT; b) A defesa da participação da esquerda 

radical na democracia política para apresentação de denuncias contra o PT; c) O voto nulo, 

usado no segundo turno das eleições de 2006 contra as políticas do PT. 

Portanto, as principais questões dos partidos políticos, e também dos de esquerda radical, 

abrangeram dois pontos fundamentais: 1. a real definição ideológica e sua correspondente 

realização; 2. a persuasão da população quanto à eficácia dessa premissa. 

Os cidadãos votam com o objetivo de influenciar as políticas governamentais. Eles se 

interessam pelas ações de cada partido apenas na medida em que aquelas declarações servem 

como guias para as políticas que o partido executará no governo. 

O potencial dos partidos políticos brasileiros, de qualquer espécie, de influenciar na arena 

eleitoral, como já observado por Yan de Souza Carreirão (2006) e Maria D’Alva Kinzo (2005), 

comparativamente ao potencial dos políticos individualmente, é muito pequena. Esse fato se 

expressa pelas campanhas eleitorais de caráter personalista, centradas na pessoa do indivíduo e 

não no partido. Para a esquerda radical, isso tem acarretado mais um ônus, pois parte do seu 

crescimento estrutural passa invariavelmente pelos aspectos da política eleitoral e da sua inserção 

ideológica na sociedade. Com o baixo índice de influência dos partidos ideológicos, e ainda com 

a irrelevante importância que os aspectos partidários – ainda mais os aspectos marxistas e 

leninistas – têm para as pessoas nessa atual sociedade moderna, globalizada e em constante 

mudança, torna-se difícil o cumprimento das metas atribuídas às bases socialistas e comunistas 

junto à sociedade, já que essas bases se encontram tão distantes da realidade político-ideológica 

dominante na sociedade contemporânea. 

Os cidadãos votam com o objetivo de influenciar as políticas governamentais. Eles se 

interessam pelas ações de cada partido apenas na medida em que aquelas declarações servem 

como guias para as políticas que o partido executará no governo. 

Os partidos de esquerda radical caracterizam-se por utilizar uma estratégia política que 

enaltece o aspecto ideológico em programas políticos radicais, distantes das preferências do 

eleitor brasileiro médio. Com isso, a possibilidade de vitória eleitoral é diminuta, porém a decisão 

de pressionar a esquerda governamental abre possibilidades para explicações quanto à atuação 

desses partidos no espaço político. 
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A partir da eleição de Lula, um “novo” governo, tão conservador quanto seu antecessor 

FHC, na visão dos partidos de esquerda radical, provocou o definhamento da esquerda nacional, 

segundo alguns indícios como: base de sustentação governista centrada no PMDB e em outros 

partidos que não fazem parte do espectro ideológico de esquerda; retomada do calendário de 

reformas políticas (previdência, judiciário, tributária); realinhamento da política externa para o 

“centro”, aproximando-se do projeto imperialista desenvolvimentista econômico para América do 

Sul e supostamente se afastando dos governos populares e progressistas da América Latina 

(Venezuela, Bolívia, Equador etc.), surgidos paralelamente no início dessa década. 

A participação dos partidos radicais no cenário político justificou-se enquanto um novo 

projeto alternativo econômico, político e social, que exigia mudanças estruturais, para os mesmos 

o PT era incapaz de fazê-las. 

Sobre as estratégias eleitorais dos partidos de esquerda radical, tomando por a política de 

alianças – coligações interpartidárias que buscam potencializar a votação dos partidos na disputa 

eleitoral – e o discurso ideológico, percebemos o seguinte. Nas eleições presidenciais de 2006, a 

unidade da Frente de Esquerda forjou-se a partir de uma forte identificação de seus componentes 

com o mesmo espectro político-ideológico. Já nas eleições nacionais de 2008, entretanto, esse 

aspecto foi posto a parte, primeiro com a dissolução da Frente (segundo documentos dos partidos 

que a compunham, o motivo de tal separação foi incompatibilidade programática, já evidenciada 

durante as eleições de 2006). Provavelmente, isso tenha ocorrido em detrimento de uma política 

de coligações pragmático-eleitorais, exaltando o elemento da maximização de votos, em que os 

custos e benefícios eleitorais, foram colocados enquanto viáveis a uma possível perda de 

eleitorado por conta da ruptura ocorrida na Frente de Esquerda que poderia desmantelar o 

elemento estratégico da concentração de votos em torno do componente da ideologia partidária. 

A divergência fundamental entre os partidos de esquerda radical que acabou por ruir sua 

unidade eleitoral, forjada com vistas não apenas às eleições como também à criação do chamado 

bloco histórico e socialista da esquerda brasileira, diz respeito ao caráter da revolução brasileira. 

O PSOL defendia a opção preferencial pela luta institucional, ou seja, privilegiando as disputas 

eleitorais e a busca por eleger parlamentares. Já o PCB e PSTU defendem o caráter socialista e 

classista de uma revolução nacional. 

Em seus discursos, o PSOL se propôs está ao lado dos “despossuídos”, “lutando” contra a 

corrupção, contra o projeto nacional do PT e do PSDB, responsáveis pelo “governo dos ricos”. 

Por isso, o PSOL intitula-se como uma nova alternativa para o Brasil, pondo fim aos esquemas de 

corrupção e ao sistema de desigualdades sociais estruturais. É o discurso do partido democrático-

popular que privilegia a busca por conquistas eleitorais, colocando-se enquanto alternativa 
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política a um posicionamento partidário que, supostamente, não contempla a uma parcela do 

eleitorado. O PSOL denominou seu programa enquanto estratégia socialista e democrática, 

aberta, que dialoga com amplos setores das massas e busca mobilizá-las em torno da defesa de 

melhores salários, do combate contra o desemprego e contra a corrupção, e da luta pela reforma 

urbana, sendo esses são alguns exemplos de reivindicações reformistas defendidas pelo PSOL. A 

defesa desse projeto de governo privilegia a importância das tarefas democrático-institucionais e 

a defesa das liberdades políticas como o sufrágio universal e as eleições. Portanto, defende a 

utilização desses instrumentos pelos socialistas como elemento tático para se chegar ao povo, ao 

trabalhador e contribuir no avanço de sua consciência e politização. 

Seu programa político apela para termos como revolução, ruptura com o capitalismo 

globalizado, independência total ao capital financeiro capitalista etc. O partido promove uma 

conexão ao regime capitalista, embora o refute, ao realizar, por exemplo, coligações eleitorais 

com partidos moderados. Assim procedeu o PSOL, crítico feroz das alianças políticas 

oportunistas. O partido agradecia “humildemente” qualquer intenção de voto: “todo voto é bem-

vindo”. Postando, no entanto, que só há acordo político com quem o partido tem identidade e 

afinidade ideológica. O que não foi bem o caso, havendo flexibilização do partido e suas políticas 

de alianças em algumas capitais para as eleições nacionais de 2008. Por exemplo: em Porto 

Alegre-RS, o Partido coligou-se com o PV (Partido Verde). O aspecto tático de coligações desse 

tipo, outrora usado por partidos de identidade marxista para legitimar essas conexões, é 

reutilizado pelo PSOL como elemento tático de luta. Assim se percebe a tendência de 

relativização da estratégia revolucionária por parte do PSOL com esse tipo de aliança. Ele é um 

partido eleitoral com peso decisivo dos parlamentares que têm boa margem de atuação, 

independentemente da vontade da militância. Assim como o PT, é recheado de correntes internas, 

sendo cada uma delas uma força política distinta com uma visão própria do que é o PSOL. 

O PSOL privilegiou uma estratégia “eleitoreira”28, buscando resultados estritamente 

pragmáticos, como maximizar a ocupação de espaços públicos pelos membros do partido. O tipo 

de coligação estabelecida e formalizada em 2008, tanto para o cargo executivo municipal, com o 

apoio ao PV em Porto Alegre-RS, quanto para os cargos legislativos da Câmara dos Vereadores, 

em alguns municípios nas eleições de 2008, teve o intuito de ampliar suas possibilidades no pleito 

eleitoral, com a possibilidade de solapar a candidatura de um de seus nomes às Câmaras 

Municipais. 

                                                        
28 Esse aspecto é confirmado pelo seu Presidente Estadual na Paraiba – Nelson Júnior –, em entrevista concedida a 
este trabalho. Afirmou que o PSOL não participava do processo eleitoral apenas para fazer propaganda partidária 
ideológica, mas para competir de fato pelos votos dos eleitores de todas as classes. Segundo o mesmo, essa tática, 
não entra em choque com a estratégia socialista defendida pelo partido. 
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É importante ressaltar que, com esse tipo de estratégia eleitoral, o PSOL pode vir a colher 

o ônus dessa escolha. Apresentou-se como um partido ideológico, que disputa as eleições com 

propósitos, prioritariamente, de propaganda revolucionária socialista, mas considere sua 

estratégia eleitoral que pouco se diferencia dos criticados partidos “eleitoreiros”, “partidos de 

aluguel” etc. O PSOL pode vir a perder a sua já pequena influência junto aos setores de esquerda 

e sepultar um dos importantes projetos estabelecidos em vários de seus recentes documentos, no 

caso, o de disputar a hegemonia junto aos movimentos populares e operários. Ou seja, se mais 

uma vez forem levados em consideração os declarados princípios revolucionários do PSOL, 

alianças como as que foram firmadas em Porto Alegre-RS podem acarretar conseqüências 

negativas para a sua identidade de partido de esquerda “anti-sistema”. Conforme Yan de Souza 

Carreirão (2006), as principais motivações de os partidos políticos realizarem coligações são as 

de ampliar as chances eleitorais dos partidos, ocorrendo isso através da decisão estratégica 

tomada com base em um cálculo de custos e benefícios eleitorais, com o objetivo de maximizar 

votos. Ainda conforme essa perspectiva, com os benefícios eleitorais postos em prioridade, 

posteriormente os partidos, sempre que possível, procuram aliados à sua base ideológica, ou seja, 

ou à esquerda ou à direita. Uma grande distância ideológica entre os partidos de polos distintos 

pode agir como um obstáculo a coligações entre eles. Para PSTU e PCB, os princípios 

ideológicos são prioritários para a formação de uma coligação; para o PSOL, aparentemente não. 

Os outros dois partidos, PSTU e PCB, defendem que o eixo central é socialismo-

revolucionário. Dessa maneira, há uma outra concepção para Frente de Esquerda que aponta para 

um “bloco” restrito a pequenos círculos da vanguarda partidária, nas quais ainda podem ser 

ouvidos, distante das reais preocupações cotidianas das massas e, especialmente, do eleitorado. 

Defende reivindicações por bandeiras históricas classistas para além do processo eleitoral. 

Além dessas divergências programático-ideológicas dos partidos que compuseram a 

Frente, evidenciou-se também uma conjuntura política nacional desfavorável, com o apoio de 

parcelas pró-governo dentro do movimento de massas, com a manutenção, quando não o 

fortalecimento direto, da hegemonia do governo sobre o sindicalismo e os movimentos sociais. 

Assim, restando um espaço minoritário para a oposição de esquerda radical, enquanto alternativa 

político-partidária. 

A avaliação da importância das lutas diretas demonstra a busca dessa Frente por se fazer 

representar junto ao movimento sindical, mais especificamente no territorio das centrais sindicais. 

Porém, nesse espaço também não houve consenso quanto a sua atuação. Os partidos se dividiram 

e concorreram entre si, na busca pela direção e representação sindical de centrais sindicais 

(Conlutas e Intersindical) não regularizadas junto Ministerio do trabalho e emprego. Desse modo, 
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o conflito existente no período eleitoral foi reproduzido na arena sindical, em que divergências de 

caráter ideologico e programático foram evidenciadas. 

A Frente não conseguiu a vitória eleitoral no pleito de 2006 nem se consolidou enquanto 

uma alternativa de esquerda no campo político-eleitoral. Heloisa Helena alcançou o terceiro lugar 

na disputa presidencial, com cerca de 7% dos votos (6.575.393). A Frente de Esquerda, com um 

discurso eleitoral próximo à defesa do movimento sindical e popular, buscou assim fortalecer as 

“lutas” desses partidos fora da arena eleitoral, com destaque para a luta institucional que, na 

perspectiva dos partidos de esquerda, deveria ser conjugada com a luta de massas. Por isso, a 

proposta da Frente de Esquerda para as eleições foi do tipo “campanha-movimento”, em que as 

ações de campanha estariam estreitamente vinculadas à mobilização política popular. Apesar da 

constituição da Frente, a campanha não conseguiu ultrapassar os limites da disputa eleitoral. A 

ausência de um programa político unificado contribuiu para a desmobilização da mesma, que 

aparentemente não conseguiu dialogar com o movimento operário e popular. 

Assim, ressaltamos que os 6.575.393 votos representaram uma conquista política 

importante. Pois, em um cenário político nacional onde se encontram privilegiados o voto útil e a 

polarização entre PT e PSDB, não se pode deixar de registrar a expressiva votação dessa 

campanha. 

No entanto, ainda é necessária uma avaliação mais profunda para melhor entender o que 

representam ou representaram esses resultados eleitorais, o processo que envolveu a definição do 

programa, as estratégias de campanha, as alianças, a sua coordenação cotidiana e a busca por 

inserção sindical e popular. Portanto, ainda é necessário um pouco mais de tempo para entender o 

significado dessa Frente, sendo prematuro tecer prognósticos. 

A política de construção e organização para uma verdadeira Frente de Esquerda deverá 

estar em consonância com a correta interação entre a política e o modo de organização 

partidários, visando capacitar os mesmos para as tarefas revolucionárias que se propõem. Os 

objetivos que se pretendem realizar vão no sentido da criação de um campo favorável à 

realização dessas tarefas revolucionárias, destacando-se a superação de pontos desfavoráveis na 

atual conjuntura da Esquerda Radical como: a pouca inserção partidária no operariado, na classe 

trabalhadora em geral e nos movimentos de massa; um certo isolamento na política de alianças, 

em função de mudanças na conjuntura nacional e na linha política do partidos de esquerda 

radical, que critica a falta de compromisso ideológico dos outros partidos; e a questão das 

finanças partidárias, que são  mínimas, sendo refletida em aspectos da vida social de seus 

membros, como o desemprego e o subemprego de militantes. 
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A esquerda radical reafirma, com ênfase para os candidatos, o significado coletivo das 

candidaturas e dos possíveis mandatos, as dificuldades que as condições desiguais da democracia 

burguesa impõem e a necessidade de os candidatos do PCB, PSTU e PSOL se valerem do 

processo eleitoral para divulgar a linha política e contribuir para a organização popularizar-se. 

Percebe-se, portanto, que a esquerda radical não rompeu com a maioria das diretrizes do 

passado que a inspira. Continua atribuindo à luta parlamentar um papel significativo em seu 

programa, mesmo não sendo um aspecto central ou prioritário entre os elementos fundamentais 

que compõem a estratégia revolucionária desses partidos. Assim, parte da atual tarefa a que se 

parece designar a esquerda radical está no dever de fincar posicionamento radical, marxista e 

socialista ante ao adversário tão próximo e intimo que parece ainda mais isolar a crença em um 

projeto de partido revolucionário realizável diante de seu projeto político moderado e 

democrático. 

A outra parte busca rivalizar com a esquerda moderada ou centrista do PT, através da 

disputa – senão efetiva ao menos ideologicamente – nas arenas políticas: eleitoral e decisória e 

também nas arenas sindical e dos movimentos sociais, sob o véu da luta por hegemonia para o 

campo da esquerda, esses partidos de caráter mais radical, pretendem dessa forma deslegitimar o 

PT enquanto representação popular para o campo do espectro político-ideológico da esquerda. Ao 

alertar para o fato do Partido dos Trabalhadores agregar valores da democracia institucionalista, 

para conseguirem melhor desenvolvimento no âmbito do sistema político-representativo. 

Concluí-se que a ação política da esquerda radical enquanto contraponto a política do PT, 

teve efeito manifesto ao invés de latente, também se evidenciou que a forma como os partidos 

estão organizados (partidos de aparelhos/organização de massa ao invés de partidos eleitorais) os 

prejudica do ponto de vista político-eleitoral. E, em consonância a Panebianco, os partidos da 

esquerda radical atendem a: um modelo de sistema natural (adaptação as diversas demandas), 

distribuição de incentivos, a ideologia definindo o território da ação e uma coalizão dominante no 

interior dos partidos. 
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Dirigiu o PSTU na Paraiba, entre 2000 e 2009. 
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ANEXO 1 

Modelo do Questionário Aplicado aos Dirigentes Partidários 

# Sobre a formação partidária dos dirigentes 

1. Qual o nome e sobrenome. 

2. Qual a sua ocupação profissional e no partido. 

3. Por que você ingressou no Partido. 

4. Em que corrente teórica o senhor participa dentro da estrutura do partido. 

5. Qual sua participação junto ao diretório nacional (comitê central) do partido. 

# Sobre a estrutura organizativa partidária 

6. O quanto a organização partidária influência as estratégias eleitorais e a ideologia política. 

7. Quanto tempo a atual direção está no poder. 

8. O partido atua da mesma forma nas arenas: eleitoral, decisória ou sindical. 

9. As diretrizes da organização são “tímidas” em relação a uma estratégia de domínio no 

campo das eleições. Por qual motivo isso ocorre? 

# Sobre a Teoria política e Ideologia 

10. Qual avaliação se pode fazer do socialismo hoje. 

11. A que se deve a discussão político-ideológica que dividiu o discurso da Frente, de um 

lado o PSOL com uma perspectiva teórica voltada aos aspectos democrático-popular e de 

outro o PCB e o PSTU que defendiam um programa classista-socialista. 

12. O que faz um partido revolucionário quando o horizonte da revolução está bloqueado. 

# Sobre o processo eleitoral 

13. Qual avaliação da campanha de Heloisa Helena e da Frente de Esquerda para as eleições 

de 2006. 

14. O não apoio a Lula no 2º turno porque aconteceu. 

15. Quais os critérios utilizados para a formação de alianças eleitorais. 

16. O que norteou à Frente nas eleições 2006: buscar a vitória nas eleições ou influenciar a 

plataforma política do PT. 

#Sobre a participação dos partidos nos sindicatos 

17. Quantos sindicatos o(s) partido(s) dirigem. 
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18. Qual a relação do(s) partido(s) com as Centrais Sindicais: Conlutas e Intersindical. 

19. Nas direções nacionais do(s) partido(s) de esquerda radical é comum em seus quadros 

dirigentes nacionais oriundos do sindicalismo. Essa inserção ocorre de qual forma: o 

militante partidário insere-se nos sindicatos de classe ou ocorre o inverso. 

 

 

 

 

  

 

 




