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Os cenários estratégicos da luta de classes no
Brasil: perspectivas para os próximos anos

O ano de 2010 se inicia com uma nova conjuntura. As
condições econômicas e políticas com as quais Lula encerra
seu mandato presidencial são completamente diferentes de
oito anos atrás, quando ele e o PT assumiram a presidência
pela primeira vez. Naquela ocasião, a economia brasileira ainda
estava presa num ciclo de estagnação. A economia mundial
não tinha adentrado no ciclo expansivo centrado na bolha
imobiliária gerada nos EUA. As reformas neoliberais estratégicas
não tinham sido plenamente concluídas.

Politicamente isso implicou que o Governo Lula tivesse
que assumir uma série de medidas claramente continuístas
em relação ao período FHC. A reforma da previdência de 2003
foi o grande marco dessa conjuntura. Isso explicitou o caráter
de classe do PT e de sua política. Mostrou também a
subordinação das direções das centrais sindicais e grandes
sindicatos à burguesia e ao governo.

Mas a conjuntura atual é completamente diferente. O
ciclo econômico internacional favorável do período 2004-2008
e mesmo a crise econômica de 2008 modificou
substancialmente a situação. O Governo Lula se beneficiou de
duas maneiras. Primeiro, do ciclo econômico favorável iniciado
em 2004, conseguindo aumentar o crescimento econômico do
país (o que era usado para acobertar os ataques aos
trabalhadores). Depois, a crise econômica ao contrário do que
as análises catastrofistas afirmavam, não teve um impacto
direto na economia brasileira (como nós tínhamos indicado já
no final de 2008), e mais que isso, criou uma conjuntura
favorável à revitalização da ala “desenvolvimentista” do bloco
governista.

O novo cenário econômico internacional era favorável
a um intervencionismo estatal relativo, às políticas fiscais
expansivas (aumento dos gastos públicos) e ao maior controle
do Estado sobre o capital financeiro. Esse cenário foi perfeito
para o PT e o PCdoB fortalecerem a tese da “disputa” de linhas
dentro do Governo, entre setores neoliberais e setores
desenvolvimentistas. A crise seria a ocasião para que esse setor
“progressista” avançasse e ganhasse terreno. E na prática e
isso que vem acontecendo.

O PT e o PCdoB estão conseguindo neutralizar a
oposição de direita no congresso e manter o apoio do
empresariado, e ao mesmo tempo revitalizar a força da CUT e
CTB no movimento de massas, depois de um breve período de
crise no período 2003-2005. Neutralizaram também a oposição
de esquerda reformista que não tem estratégia nem vontade
política de fazer uma luta efetiva no movimento de massas, e
agora vão renovar as forças do sindicalismo corporativista e
de resultados. A crise foi providencial para o PT, o Governo
Lula e os setores governistas do movimento. Hoje eles se
apresentam com sua legitimidade renovada: são os setores
que tem um programa de reformas e de fortalecimento do
Estado para combater à crise, protegendo supostamente os
interesses dos “trabalhadores e o desenvolvimento do país”.

Assim, os cenários da luta de classes nesse ano de
eleições presidenciais são extremamente favoráveis às
correntes estatistas e reformistas do movimento, especialmente
o PT e o PCdoB. Mas esse é um cenário apenas. Certas
mudanças nas condições econômicas internacionais podem

fazer cair por terra esse edifício aparentemente sólido. Em
primeiro lugar, a evolução da crise econômica mundial é um
elemento fundamental. Caso a recessão econômica nos países
centrais não seja superada (e vários elementos indicam que
não será), e caso alguma outra região (no caso, a Ásia) não
consiga formar alguma outra bolha especulativa para fazer
girar o processo de acumulação em escala mundial, dificilmente
os instrumentos “expansivos” e o poder de um futuro Governo
Dilma Roussef para combater os efeitos da crise irão se manter.

Ou seja, um prolongamento da crise no centro deve
implicar que ela alcançasse os principais países da América
Latina, arrastando-os para a crise e aprofundando-a em escala
global. Isso pode provocar então novas mudanças no cenário
político nacional. E isso pode provocar também uma crise do
próprio governo e das forças políticas e sindicais dirigente no
país. Num cenário como esse, o bloco governista PT/PCdoB e
CUT/CTB irão assim se ver diante de um dilema: sustentar o
governo Dilma Roussef, só que não mais com o discurso e
políticas floreadas de “desenvolvimentistas e progressistas”,
mas sim coordenar um novo ataque contra os trabalhadores e
uma nova reestruturação do capital no Brasil.

As perspectivas de médio prazo indicariam (caso a
crise econômica se confirme e os demais fatores políticos e
econômicos se mantenham inalterados) que um futuro e
provável Governo Dilma terá condições menos favoráveis que
as atuais, e terá assumir o confronto contra os interesses dos
trabalhadores, reduzindo o déficit fiscal que tenderá a crescer
e protegendo os interesses dos latifundiários e do próprio
capital associado. Mas a questão é que isso pode acontecer
em um ano ou em quatro, cinco, dependendo da evolução dos
fatores econômicos e políticos.

Temos então dois cenários distintos dentro do atual
contexto de crise, o de curto prazo e o de médio prazo. No
curto prazo o setor reformista e governista (PT e PCdoB) sairá
fortalecido na conjuntura de crise. No médio prazo, é possível
que mais uma vez a o bloco governista tenha que coordenar
um ataque à classe trabalhadora (como foi na ocasião das
reformas de 2003). E essa seria uma ocasião para a criação de
uma alternativa nacional de sindicalismo, um sindicalismo de
tipo revolucionário de massas.

Mas até lá o setor revolucionário, e mesmo o
sindicalismo combativo, enfrentará uma situação desfavorável.
Cabe então ter uma estratégia clara para poder se manter
com uma linha correta, positiva, mesmo diante de uma situação
de aparente isolamento que não durará para sempre (e pode
acabar mais cedo do que se imagina).

Na atual conjuntura é preciso denunciar o caráter e
os efeitos nefastos da política desenvolvimentista para a classe
trabalhadora em seu conjunto. Denunciar e combater o
atrelamento e subordinação da organização dos trabalhadores
ao Estado, coordenada pelo PT e PCdoB, e o papel reboquista
da oposição oportunista do PSTU/PSOL. É Começar a organizar
um pólo de aglutinação da oposição do movimento sindical e
popular que reconstrua o sindicalismo revolucionário de massas
e que prepare a classe trabalhadora para enfrentar
efetivamente à crise do capitalismo e os ataques da burguesia
que se anunciam mais cedo ou mais tarde.
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A União Popular Anarquista (UNIPA) vem
denunciando os equívocos da política do campo
majoritário da Coordenação Nacional de Lutas
(CONLUTAS), formado pelo PSTU e por correntes do
PSOL, especialmente do seu caráter liquidacionista, ou
seja, por abandonar o projeto inicial da central de classe.

Em 2006 quando a CONLUTAS foi fundada, o
projeto de construção de uma central que unificasse as
lutas dos trabalhadores - formais e informais,
empregados e desempregados, os movimentos
populares do campo e da cidade e o movimento
estudantil - significou não só uma ruptura necessária
com o governismo da CUT, da UNE, da UBES, da CMS e
as direções do MST, mas também uma proposta de
unificação do conjunto da classe trabalhadora, num
contexto onde o neoliberalismo e a reestruturação
produtiva impõem uma profunda fragmentação do
proletariado.

Infelizmente, a política do campo majoritário
impediu a CONLUTAS de se consolidar enquanto
alternativa real para a organização da classe
trabalhadora brasileira. Os principais equívocos foram:
1) a política de unidade com os governistas; 2) a fusão
com os paragovernistas da Intersindical e 3) o
atrelamento da CONLUTAS à estrutura do sindicalismo
de Estado.

O primeiro aspecto a ser criticado é noção de
“reorganização” do movimento que vem sendo utilizado
pelo campo majoritário.
A ideia de reorganizar
deveria ser sinônimo de
ruptura com o
governismo e de
reconstrução pela base
de um movimento
nacional de oposição.
Mas não é isso que está
sendo feito. Na verdade
estamos diante de um
processo de debate entre as cúpulas partidárias do PSTU
e PSOL, que de olho nas eleições desse ano estão
correndo para construir uma pequena estrutura sindical
para ser aparelhada. Os debates pela base foram
abandonados.

Por outro lado, a própria Intersindical rachou
no ano passado, o grupo que está no processo de fusão
é dominado por correntes do PSOL (APS, C-SOL e
Enlace) e são essas correntes que assinam seus
documentos e mandam seus representantes para os
debates. Ou seja, a representação é por corrente
partidária, não pelo movimento dos trabalhadores.

Um segundo aspecto refere-se ao caráter da
“nova central”. Se a CONLUTAS representou um avanço
nas lutas do proletariado por ser uma central do conjunto
da classe trabalhadora, a “nova central” representará
um retrocesso, pois, segundo o “consenso” do seminário
realizado no dia 3 de novembro de 2009, o movimento
estudantil e parte do movimento popular ficarão
excluídos da instância executiva, limitando-se a uma
“representação simbólica”.

É importante ressaltar o caráter idealista e
reacionário dos argumentos utilizados para justificar a
exclusão dos estudantes e dos movimentos sociais.
Resumidamente, os argumentos são dois: 1) os
operários constituem a classe revolucionária, por isso,
devem ser a direção do movimento dos trabalhadores,
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e 2) o movimento estudantil é policlassista, ou seja,
também é formado por frações burguesas.

O primeiro argumento deriva de uma visão
idealista que, como tal, não tem nenhum amparo na
realidade e na história das revoluções da classe
trabalhadora. Em todas as revoluções, desde a Comuna
de Paris de 1871, passando pelas revoluções mexicana,
de 1910, e russa, de 1917, chegando até as revoluções
chinesa (1949) e cubana (1959), a vitória dos
trabalhadores foi determinada pela participação do
conjunto das frações do proletariado.

Mesmo hoje, a recente história da América Latina
nos mostra que as principais lutas foram encampadas
e lideradas por diversas frações do proletariado: 1) no
Brasil, na década de 1990, os camponeses, sob a
liderança do MST, constituíram a principal oposição ao
neoliberalismo de FHC; 2) na Argentina em 2000
estavam na vanguarda das lutas os trabalhadores
desempregados e movimentos populares; 3) na Bolívia
desde 2003(?) o movimento indígena e camponês
lideraram as revoltas populares. Esses exemplos
comprovam a perspectiva bakuninista de que os
processos revolucionários não são resultados da ação
de uma única fração da classe, mas sim do conjunto do
proletariado.

Já o segundo argumento, do caráter policlassista
do movimento estudantil, nega a perspectiva classista
da luta dos estudantes com o objetivo de promover

políticas de colaboração
com a burguesia no seio
do movimento.

Por último,
destacamos o aspecto
burocratizante da política
de fusão da CONLUTAS
com a Intersindical,
processo que se
assemelha com a
degeneração da CUT nos

anos de 1980 que se consolida na segunda metade da
década de 1990. Congresso após congresso, a
representação da base foi diminuindo na CUT e,
finalmente, no IV CONCUT a Corrente Sindical Classista,
do PCdoB, entrou na central e formou o bloco
hegemônico com a Articulação Sindical/PT que aprovou
as teses do “sindicalismo propositivo”, ou seja, de
colaboração com o Estado e a burguesia.

E é exatamente esse processo que observamos
no interior da CONLUTAS: a proposta de excluir
importantes setores da classe trabalhadora da “nova
central” e a proposta de reduzir proporcionalmente o
número de delegados de base no “congresso de fusão”,
marcado para junho desde ano - No 1º CONAT, realizado
em Betin/MG no ano de 2008, a proporção para a
tiragem de delegados era 500 na base para 1 delegado,
com fração de 250, agora a proposta é 1.000 na base
para 1 delegado, com fração de 500.

Como a história só se repete como farsa ou
tragédia, estamos diante de um erro histórico cometido
pelos partidos reformistas, que foram incapazes de
capitalizar o movimento de oposição e ruptura no interior
da classe trabalhadora. Assim, o caminho para os setores
combativos e classistas é a organização de um
movimento nacional de oposições, que una o conjunto
da classe trabalhadora para enfrentar a ofensiva do
capital e a hegemonia governista.

Infelizmente, a política do
campo majoritário impediu a
CONLUTAS de se consolidar

enquanto alternativa real para a
organização da classe trabalhadora

brasileira.




