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O tema da transição sempre esteve subjacente aos debates dos comunistas brasileiros. 

Ele aparecia como uma discussão sobre as etapas da Revolução Brasileira. 

Caio Prado Jr, o maior historiador brasileiro (membro do Partido Comunista Brasileiro), 

mostrou que todo o aparato produtivo no Brasil foi montado quase exclusivamente para 

atender necessidades externas. Para ele a economia brasileira continuou colonial depois 

da independência política. 

A Revolução Brasileira (portanto a transição ao socialismo) seria, inicialmente, o 

conjunto de reformas capaz de voltar a  produção ao povo e criar o mercado interno de 

massas e a economia nacional. 

O Partido dos Trabalhadores tornou-se herdeiro dessas ideias, o que não quer dizer 

necessariamente que as colocou integralmente em prática. 

Ao contrário da Social Democracia europeia que caminhou em direção ao centro do 

espectro político para conquistar a pequena burguesia e as classes médias, o Partido dos 

Trabalhadores teve outro desafio. No Brasil, abaixo do proletariado sempre houve uma 

massa miserável, “socialmente indecisa”, numerosa e que não apoiou jamais a esquerda 

organizada. 

O PT surgiu das grandes greves da cintura industrial de São Paulo a partir de 1978. 

Resultou da crise do processo de acumulação do capital oligopolista sob a ditadura 

militar. Fundado em 1980 em São Paulo, o partido foi forjado a partir de seis fatores 

principais: 

1. A parcela progressista da Igreja Católica influenciada pela Teologia da 

Libertação; 

2. O Novo sindicalismo que se propunha a romper com a estrutura corporativista 

dos sindicatos tutelados pelo Estado; 



3. Militantes trotskistas de organizações que surgiam na segunda metade dos anos 

setenta; 

4. Militantes comunistas (muitos provenientes da luta armada); 

5. Intelectuais socialistas e liberais radicais; 

6. Políticos estabelecidos na oposição burguesa à Ditadura Militar. 

Entre 1980 e 1984 o PT é um agregado espontaneísta de movimentos sociais. A sua 

base são os núcleos: um tipo de órgão de base muito diferente das seções socialistas e 

das células comunistas. A burocracia partidária ainda não se constituiu e nem conseguia 

se sobrepor à autoatividade das massas que aderiam ao partido. 

De 1984 a 1989 o Brasil viveu sua revolução democrática marcada pela fundação  da 

Central Única dos Trabalhadores e do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra; 

pelas “Diretas Já” (maior movimento de massas da história brasileira), Assembleia 

Nacional Constituinte e a Frente Brasil Popular que quase elegeu Lula em 1989. 

Note-se que um ciclo de ascensão das lutas de massas terminou com uma derrota 

eleitoral. Nos anos 1990 o PT tornou-se a principal oposição parlamentar no país. Nos 

anos 1980 já se fizera a força social mais importante da esquerda. 

Apesar disso, o PT sofreu uma mudança ideológica que se explica por transformações 

na sua base material: 

1. As greves foram derrotas, reprimidas e isoladas nos anos 90; 

2. A Terceirização e automação de processos de trabalho diminuíram a base dos 

dois maiores sindicato “petistas”: bancários de São Paulo e  Metalúrgicos do 

“ABC” paulista; 

3. O papado diminuiu a influência da Teologia da Libertação através da repressão e 

censura e as Igrejas Neopentecostais converteram muitos católicos; 

4. Declínio da militância e profissionalização do partido; 

5. Redirecionamento ideológico das municipalidades dirigidas pelo partido em 

função da hegemonia neoliberal. 

Apesar de tudo isso, este ciclo da década de noventa terminou com uma vitória eleitoral 

em 2002. Eis a contradição. 



A vitória de Lula se  deveu ao fracasso político do neoliberalismo na América Latina. 

Todavia, a derrota político-eleitoral do neoliberalismo não significou a sua derrota 

ideológica. A esquerda vitoriosa, aliada a partidos tradicionais de Direita incorporou 

valores dos “vencidos”. Daí fica a pergunta: quem exerce a hegemonia? 

Antonio Gramsci mostrou como Giolitti  fazia grande política ao condenar seus 

adversários a fazer a pequena, mantendo-os no terreno das querelas legislativas 

menores. Não teria o neoliberalismo mantido os governos progressistas dentro dos 

limites do  seu quadro de valores e da pequena política? 

Apesar dos avanços sociais, a economia brasileira continua estruturalmente frágil. 

Produz commodities e foi sustentada pela demanda chinesa. Os economistas discutem 

se o país passa ou não por uma desindustrialização. 

O Governo Lula inseriu milhões de pessoas no mercado de consumo através de 

benefícios sociais, aposentadoria de idosos e aumento do emprego e do salário mínimo, 

embora a maioria dos postos de trabalho seja marcada pela precariedade e rotatividade. 

O futuro progressista do Brasil dependerá da correlação de forças interna e externa ao 

PT, posto que até agora esteve fora do horizonte histórico uma alternativa de esquerda 

real fora daquele partido. 

Este é o desafio para os marxistas latino-americanos: entramos numa encruzilhada que 

podemos denominar pós-neoliberal. Mas o afixo (pós) significa muito pouco 

conceitualmente. Precisamos do estudo criativo, mas muito mais de uma solução prática 

dos dilemas das classes trabalhadoras de “Nuestra América” no sentido do socialismo. 


