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RESUMO 

Este trabalho busca analisar a experiência de frente popular como estratégia utilizada 

pelos governos do PT. Seu objetivo é compreender o fracasso dessa estratégia como 

saída para a classe trabalhadora aos problemas produzidos pelo sistema capitalista. 

Para este trabalho foram realizadas pesquisas de natureza bibliográfica e documental 

que nos permitiram avaliar esta experiência como parte de um conjunto de fenômenos 

históricos.  
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ABSTRACT 

This work aims to analyze the experience of popular front as a strategy used by the 

governments of PT. Its goal is to understand the failure of this strategy used as an outlet 

for the working class to the problems generated by the capitalist system. For this work 

were made researches of bibliographic and documental nature that allowed us to 

evaluate this experience as a part of a set of historical phenomena. 
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1 INTRODUÇÃO 

Esta monografia é fruto de um intenso estudo bibliográfico sobre o conceito de frente 

popular e Estado (LENIN, 1917; TROTSKY, 1936; MORENO, 1981) estabelecendo uma 

relação analítica com o caso dos dois governos Lula e do Partido dos Trabalhadores 

(2003-2006/2007-2010). Nesse sentido, buscamos compreender o fracasso da 

estratégia de frente popular que possui em seu discurso a ideia de que a aplicação de 

sua política funciona como saída para a classe trabalhadora e seus problemas 

produzidos pelo sistema capitalista. 

Atualmente, seja no meio sindical ou no meio estudantil, o PT e seus dirigentes, 

para justificar sua estratégia frente-populista utilizam o argumento de que não há 

correlação de forças no Estado burguês e na sociedade ou ainda que grandes 

mudanças já foram feitas e o papel do povo é apoiá-las. Em 2014 completam-se 12 

anos que o Partido dos Trabalhadores está à frente da presidência do Brasil. Em 2013 

há um aprofundamento da crise econômica e estoura imensa insatisfação social com a 

situação dos serviços públicos, a corrupção e os atuais governos, culminando em 

mobilizações no país inteiro conhecidas como ―Jornadas de Junho‖. Antes disso, em 

2011, temos importantes greves como as que ocorreram em Santo Antônio e Girau nas 

obras do PAC e o ano de 2012 foi marcado por um aumento significativo das greves 

assim como argumenta Badaró:  

―Depois de 446 greves contabilizadas em 2010 e 554 em 2011, no ano de 2012 
aconteceram 873 greves no Brasil, em 2013, foram mais de 900 greves, 
segundo os estudos do DIEESE. É o maior número registrado desde 1996 e 
revela um crescimento significativo nos últimos anos do recurso à paralisação 
do trabalho, como arma para enfrentar os baixos salários, a perda de direitos 
dos trabalhadores e as péssimas condições de trabalho, geradoras de uma 
crescente onda de acidentes de trabalho, especialmente em setores como o da 
construção civil, que se viu mais aquecido com as grandes obras do Programa 
de Aceleração do Crescimento (PAC) e dos ―megaeventos” (Copa do 
Mundo de Futebol e Olimpíadas)" (2014) 

Nesse sentido, a importância deste trabalho está em desconstruir o discurso do 

governo de frente-popular no Brasil, a partir dos principais elementos que constituem 

sua política, bem como trazendo para a reflexão experiências históricas de governos de 

frente-popular que, apesar de contextos distintos, possuem uma estrutura em comum. 
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Desse modo, é de extrema importância também retomar os aportes teórico-conceituais 

básicos para a formulação desse conceito central em nosso trabalho, apresentando a 

perspectiva marxista do Estado burguês e seu caráter. Além disso, é fundamental 

compreender o papel deste partido no governo e nos movimentos sociais em um 

momento político de aumento das mobilizações no país em que se faz cada vez mais 

necessário pensar em saídas de fundo para a crise econômica e os problemas sociais 

que possuem como causa estrutural o modo de produção capitalista e que geram cada 

vez mais debates na sociedade, ainda que as massas nem sempre relacionem o 

sistema com esses problemas concretos cotidianos. 

 O PT, como governo de Frente Popular se colocou como saída para a classe 

trabalhadora e a juventude explorada. Tendo em vista sua influência de massas, o fato 

de ser liderado por Lula (ex-operário e dirigente sindical), altamente enraizado no 

movimento operário e em movimentos sociais de modo geral como o MST, atua 

centralmente para desmobilizar através de seus dirigentes sindicais, estudantis e dos 

movimentos sociais de forma geral. Para isso, aprofunda sua burocratização, muda o 

discurso para defender os interesses da classe dominante dentro destes espaços, se 

cala, apoia e aplica políticas que precarizam a vida dos trabalhadores, freando suas 

lutas e atuando para desmobilizá-los. Atuando na principal ferramenta que poderia 

pressionar qualquer avanço no Estado burguês, a sua organização. 

 Assim, essa monografia divide-se em três capítulos, além das considerações 

finais. No primeiro capítulo, ―Estado e democracia‖, buscamos apresentar conceitos 

básicos como regime, governo, sistema e Estado a partir da visão de Marx, Engels e 

Lenin, com o objetivo de demonstrar qual aporte relaciona-se com a noção de frente 

popular. No segundo capítulo, ―Frente popular‖, nosso objetivo foi de ir a fundo na 

definição desse conceito utilizando os autores que o elaboraram e atualizaram a partir 

de experiências históricas, desde o Governo Provisória na Rússia em 1917 até o 

governo de Mitterant na França em 1981. No terceiro capítulo, ―O governo do PT‖, 

buscamos aplicar os conceitos apresentados e analisados nos capítulos anteriores no 

caso dos dois primeiros governos do PT no Brasil, utilizando o aporte de autores como 

Arcary (2013), Badoró (2013) e Navarro de Toledo (2013). 
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2 ESTADO E DEMOCRACIA 

A luta das massas trabalhadoras, para se libertarem da influência da burguesia 
em geral e da burguesia imperialista em particular, é impossível sem uma luta 
contra os preconceitos oportunistas em relação ao Estado.  (LENIN, 1917, p.) 

 Para compreender a experiência da frente popular no Brasil durante os governos 

Lula (2002-2010), o primeiro esforço desse trabalho consistirá em esclarecer os 

conceitos de Estado e Frente Popular, segundo uma visão marxista, baseada em obras, 

além do próprio Marx, também Lenin, Trotsky e Engels. Entendendo que os anos do 

governo Lula fazem parte de um conjunto de experiências históricas e tem 

características semelhantes a fenômenos estudados por estes autores mesmo que em 

contextos histórico-políticos diferentes. Ao mesmo tempo em que as contribuições 

destes não podem ser usadas como fórmulas exatas sem um estudo da realidade 

concreta e a submissão da teoria frente aos dados da realidade. Também não se pode 

almejar tirar conclusões desta sem retomar a experiências passadas, principalmente 

tendo em vista que ainda se está em um Estado burguês, nos marcos do sistema 

capitalista e, portanto, numa sociedade dividida em classes necessariamente 

antagônicas, base fundamental da análise que se pretende fazer neste trabalho.  

 Partimos da afirmação de Marx e Engels, em A Ideologia Alemã, que:  

―[...] todas as lutas no seio do Estado, a luta entre a democracia, a aristocracia e 
a monarquia, a luta pelo direito ao voto, etc., etc., não são mais do que as 
formas ilusórias em que são travadas as lutas reais das diferentes classes entre 
si. [...] e também que todas as classes que aspiram ao domínio, mesmo quando 
o seu domínio, como é o caso com o proletariado, condiciona a superação de 
toda a forma velha da sociedade e da dominação em geral, tem primeiro de 
conquistar o poder político, para por sua vez representarem o seu interesse 
como o interesse geral, coisa que no primeiro momento são obrigadas a fazer.‖ 
(MARX; ENGELS, 1846) 

 A partir desta citação desenvolveremos alguns pontos relevantes para o 

entendimento deste trabalho. Primeiro, é importante delimitar conceitualmente as 

diferenças entre regime, sistema, governo e Estado. O primeiro pode ser entendido 

como as formas de institucionalização do Estado (monárquico, ditatorial, etc.). O 

segundo relaciona-se com os gestores no poder em determinado tempo histórico. O 
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Estado, por sua vez, é determinado pela dominação de classes, pelo sistema de 

produção do qual é parte e que o define, e pode adquirir formas de regime dependendo 

da necessidade conjuntural. Sistema são as relações de produção. É comum a 

confusão que ocorre entre os conceitos de Estado, regime e governo e, ao longo deste 

trabalho, ficarão mais claras as suas diferenças. 

2.1 O Estado 

 Segundo Lenin (1917), o Estado é o produto da sociedade numa certa fase de 

seu desenvolvimento econômico, que surge por conta da contradição interna dessa 

sociedade, fruto da divisão de classes e de seus antagonismos inconciliáveis que não 

podem ser solucionados. 

 
―A história mostra que o Estado, como aparelho especial de coação dos 
homens, surgiu apenas onde e quando surgiu a divisão da sociedade em 
classes, isto é, a divisão em grupos de homens, dos quais uns podem 
constantemente apropriar-se do trabalho de outros, onde uns exploram outros.‖ 
(LENIN, 1917, p. 294-295) 

 O Estado é a organização que se define como um conjunto de instituições para 

exercer a dominação de uma classe sobre outra: ―para que as classes não se 

devorassem numa luta estéril, sentiu-se a necessidade de uma força que se colocasse 

aparentemente acima da sociedade‖(LENIN, 1917). Este tem como primeira 

característica uma divisão territorial e,em segundo lugar, é um poder público que já não 

corresponde diretamente à população e se organiza também como força armada. Essa 

força é superior a sociedade e se afasta cada vez mais dela.  

―O Estado é o produto e a manifestação do antagonismo inconciliável das 
classes. O Estado aparece onde e na medida em que os antagonismos de 
classes não podem objetivamente ser conciliados. E, reciprocamente, a 
existência do Estado prova que as contradições de classes são inconciliáveis 
[...] é a criação de uma "ordem" que legalize e consolide essa submissão, 

amortecendo a colisão das classes.‖ (LENIN, 1917) 

 Para entendermos a fundo a história da sociedade em sua divisão de classe, Lenin 

(1917) aponta que a primeira divisão importante se deu entre escravos, que nada 

possuíam e os proprietários de escravos, que possuíam todos os meios de produção e 
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também os homens: a sociedade escravista. O feudalismo, por sua vez, surge em outro 

momento, em que a base da exploração era sob a forma de servidão. A divisão aqui se 

dava entre os proprietários das terras e os camponeses servos que dependiam destes 

proprietários e, em ambos momentos, a lei afirmava essas formas de propriedade. 

Lenin (1919, O ESTADO) apresenta as questões sobre o regime e sobre a essência do 

Estado, demonstrando que essas concepções não vêm de maneira nenhuma como 

algo dogmático, mas como produto de uma rigorosa análise histórica. 

―O Estado escravista podia ser uma monarquia, uma república aristocrática e 
mesmo uma república democrática. Na realidade, as formas de governo 
variavam extraordinariamente, mas a sua essência era sempre a mesma: os 
escravos não gozavam de qualquer direito e continuavam a ser uma classe 
oprimida; não eram considerados seres humanos. Achamos o mesmo no 
Estado feudal.‖ 

Trotsky (1937), no mesmo sentido afirma que:  

―A natureza de classe do Estado define-se, não por suas formas políticas, mas 
sim por seu conteúdo social, quer dizer pelo caráter das formas de propriedade 
e das relações de produção que o Estado em questão protege e defende.‖  

 É nessa divisão entre explorados e exploradores que está a essência do 

Estado1. E também é nesse sentido que se pode analisar a essência do Estado 

burguês. No processo histórico ele pode ser compreendido a partir da intensificação da 

troca de mercadorias e da monetarização das relações através da forma dinheiro e do 

surgimento do poder do capital. Com revoluções no mundo todo o feudalismo é abolido 

e o capitalismo substitui essa forma de sociedade, mantendo a divisão de classes. 

Agora, porém, os proprietários dos meios de produção exploram os trabalhadores 

através do processo de produção se apropriando da única mercadoria que lhes resta, 

sua força trabalho que parece ser ―livremente‖ vendida, inclusive juridicamente, em 

troca de salário por estes, como uma troca entre detentores de direitos. Com uma 

característica específica: a relação de troca entre salário e mercadoria ―força trabalho‖ 

necessariamente aparece como uma troca de valores equivalentes, encobrindo a 

                                                
1
É importante lembrar, mesmo que não entrando a fundo nesse tema: ainda que o Estado seja 

determinado pela estrutura, ou seja, pelas necessidades concretas dos meios de produção, ao passo em 
que as pessoas passam a constituir este novo ramo da divisão de trabalho, passam a defender 
interesses especiais que irão reagir sobre o movimento da produção graças a sua independência relativa, 
num ―jogo de ações e reações‖ (ver Carta de Engels a Schmidt). 
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exploração feita através do trabalho excedente, com a ajuda da superestrutura política, 

jurídica e ideológica e menos da coerção como nas sociedades anteriores. *( ver ―O 

Estado, LENIN, 1919 e capitulo XIV de ―O Capital‖, MARX,1867)  

 

2.2 O Estado Burguês e a “Democracia” Burguesa 

 No Capitalismo, o Estado é caracterizado pela dominação da classe burguesa, a 

que possui a dominação econômica. A importância da dominação econômica para 

explicar a dominação política é fundamental para compreender a superestrutura no 

Capitalismo, pois o Estado surge exatamente da necessidade das relações de 

produção. Lenin é categórico em afirmar que o Estado representativo moderno é o 

instrumento de exploração do trabalho assalariado pelo capital e que o Estado será 

sempre o da classe economicamente dominante que, também graças a ele, se torna a 

classe politicamente dominante e adquire, assim, novos meios de oprimir e explorar a 

classe dominada: 

―a onipotência da "riqueza" é tanto melhor assegurada numa república 
democrática quando não está sujeita a uma crosta acanhada do capitalismo. A 
república democrática é a melhor crosta possível do capitalismo. Eis por que o 
capital, depois de se ter apoderado dessa crosta ideal, graças aos Paltchinski, 
aos Tchernov, aos Tseretelli e consortes, firmou o seu poder de maneira tão 
sólida, tão segura, que nenhuma mudança de pessoas, instituições ou partidos, 
na república democrática burguesa, é suscetível de abalar esse poder. pag. E 
――na Republica democrática "a riqueza utiliza-se do seu poder indiretamente, 
mas com maior segurança", primeiro pela "corrupção pura e simples dos 
funcionários" (América), depois pela "aliança entre o Governo e a Bolsa" 
(França e América).― (LENIN,1917) 

 Para compreender o que Lenin chama de democracia burguesa é importante 

analisar duas características fundamentais que constituem a máquina governamental. A 

primeira é um conjunto de homens armados do Estado - que por serem parte deste - 

estão acima da sociedade.Esse fato se dá porque a sociedade está dividida em classes 

hostis e o armamento espontâneo provocaria a luta armada. Por isso a necessidade de 

uma força especial de corpos de homens armados acima desta sociedade.  

―Engels desenvolve a noção dessa "força" que se chama Estado, 

força proveniente da sociedade, mas superior a ela e que dela se 

http://www.marxists.org/portugues/dicionario/verbetes/e/engels.htm
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afasta cada vez mais. Em que consiste, principalmente, essa força? 

Em destacamentos de homens armados que dispõem das prisões, 

etc.‖ (LENIN, 1917) 

 A segunda característica dessa máquina governamental provém da necessidade 

de manutenção desse poder acima da sociedade. Para isso são necessários os 

impostos, uma dívida pública e funcionários investidos de poder para cobrar esses 

impostos, o que também faz com que estes se coloquem acima da sociedade.Ou seja, 

uma burocracia estatal que legalmente coleta os impostos. 

 A impossibilidade de mudança na lógica do sistema através do Estado burguês e 

de sua máquina governamental está na natureza de classe deste Estado,ao que lhe é 

outorgado. Por isso, quando se fala de democracia no Estado burguês está se falando, 

na verdade, de democracia burguesa.  

―Os democratas pequeno-burgueses, esses pseudo-socialistas que substituíram 
a luta de classes por suas fantasias de harmonia entre as classes, fizeram da 
transformação socialista uma espécie de sonho: para eles, não se trata de 
derrubar a dominação da classe exploradora, mas de submeter paulatinamente 
à maioria a minoria consciente do seu papel. O único resultado dessa utopia 
pequeno-burguesa, indissoluvelmente ligada à idéia de um Estado por cima das 
classes, foi a traição dos interesses das classes laboriosas, como o provou a 
história das revoluções francesas de 1848 e de 1871, como o provou a 
experiência da participação "socialista" nos ministérios burgueses da Inglaterra, 
da França, da Itália e de outros países, no fim do século XIX e começo do 
XX.‖(LENIN, 1917) 

 A democracia burguesa e o sufrágio universal são utilizados na legitimação da 

exploração. Este último legitima a exploração através da ideia de que a maioria decide 

através do voto quem irá gerir o Estado. Nesse sentindo, Engels (ano) afirma que o 

sufrágio universal é também um instrumento de dominação incapaz de expressar e 

impor a vontade da maioria dos trabalhadores: 

―Os democratas pequeno-burgueses, do gênero dos nossos socialistas-
revolucionários e mencheviques, e os seus irmãos, os social-patriotas e 
oportunistas da Europa ocidental, esperam, precisamente, "mais alguma coisa" 
do sufrágio universal. Partilham e fazem o povo partilhar da falsa concepção de 
que o sufrágio universal, "no Estado atual", é capaz de manifestar 
verdadeiramente e impor a vontade da maioria dos trabalhadores.‖(ENGELS 
apud LENIN, 1917) 

 A existência do sufrágio, ainda que seja um progresso frente ao regime feudal, 
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não modifica a essência do Estado. Essa caracterização precisa do Estado burguês é 

importante e as polêmicas em relação a ela são históricas. Lenin (1917), afirma a 

necessidade de desmentir as duas formas principais com que desvirtuam a questão do 

Estado. A primeira é a teoria de que o Estado é um instrumento de conciliação das 

classes. Já a segunda é a partir da deformação sutil do marxismo feita pelo o teórico 

Kautsky.  Este não negaria que o Estado é um instrumento de dominação de uma 

classe sobre outra, porém omite a necessidade de uma revolução violenta para a 

supressão do aparelho governamental.  

 Em “A Revolução Proletária e o Renegado Kautsky”(1918), Lenin afirma que não 

se pode falar em “democracia pura”, uma vez que este termo apenas revelaria a 

incompreensão da luta de classes e da essência do Estado, pois enquanto houver 

classes diferentes, poderemos falar apenas em democracia de classe.  

 No que se refere à democracia, fica mais nítido observar seu caráter de classe 

em momentos de crise econômica, que vão gerar necessariamente uma resposta da 

superestrutura política do sistema e deixam mais claro o caráter de classe dos 

governos, do regime e do Estado. Segundo Lenin2: 

―Tomai as leis fundamentais dos Estados contemporâneos, tomai a sua 
administração, tomai a liberdade de reunião ou de imprensa, tomai a igualdade 
dos cidadãos perante a lei, e vereis a cada passo a hipocrisia da democracia 
burguesa, bem conhecida de qualquer operário honesto e consciente. Não há 
Estado, nem mesmo o mais democrático, onde não haja escapatórias ou 
reservas nas constituições que assegurem à burguesia a possibilidade de 
lançar as tropas contra os operários, declarar o estado de guerra, etc, em caso 
de violação da ordem de facto em caso de violação pela classe explorada da 
sua situação de escrava e de tentativas de não se comportar como escrava.‖( 
1918) 

 Caio Navarro (1994, p. 6) em seu texto, lembra do importante papel repressivo 

do estado: 

―É incontestável o peso da cultura e da ideologia na sustentação da ordem 

social, mas não se pode negar, ainda hoje, o papel determinante da violência e 

da coerção na manutenção e na reprodução do sistema capitalista. Nas 

                                                
2
Para pensar a atuação da força policial do Estado, do judiciário e do executivo contra a classe 

trabalhadora quando esta luta, um exemplo recente é o da greve dos metroviários de São Paulo que 
ocorreu em 2014. No artigo ―As ilegalidades cometidas contra o direito de greve‖ em que Souto Maior 
explicita bem as diversas ilegalidades cometidas contra os direitos trabalhistas legislados pelo próprio 
Estado burguês e que através da superestrutura política e jurídica e da força policial são negados aos 
trabalhadores. 
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situações agudas da luta de classes evidencia-se o papel decisivo e central da 

força na preservação da ordem burguesa.‖ 

 Como diz ainda Anderson:  

"(n.) o desenvolvimento de qualquer crise revolucionária desloca 
necessariamente o elemento dominante - no seio da estrutura do poder burguês 
- da ideologia para a violência. A coerção toma-se ao mesmo tempo 
determinante e dominante em uma crise limite e as forças armadas ocupam 
inevitavelmente o primeiro plano em todas as esferas da luta de classe com a 
perspectiva de instauração real do socialismo"(13).‖    (ANDERSON apud 
TOLEDO, 1994) 

 Por fim, é importante lembrar a questão da revolução violenta e as teses 

reformistas tão combatidas por esses teóricos: 

―A essência de toda a doutrina de Marx e de Engels é a necessidade de 
inocular sistematicamente nas massas essa idéia da revolução violenta. É a 
omissão dessa propaganda, dessa agitação, que marca com mais relevo a 
traição doutrinária das tendências social-patrióticas e kautskistas. A substituição 
do Estado burguês pelo Estado proletário não é possível sem revolução 
violenta. A abolição do Estado proletário, isto é, a abolição de todo e qualquer 
Estado, só é possível pelo "definhamento"‖ (LENIN, 1917) 

 Já que o Estado surge do conflito entre as classes, ele mesmo funciona como 

uma maneira de uma classe impor sua dominação a outra. A única maneira da outra 

classe, a dos trabalhadores, impor sua dominação, é através da força.  

―Só é marxista aquele que estende o reconhecimento da luta de classes ao 
reconhecimento da ditadura do proletariado. A diferença mais profunda entre o 
marxista e o pequeno (ou grande) burguês ordinário está aí. É sobre essa pedra 
de toque que é preciso experimentar a compreensão efetiva do marxismo e a 
adesão ao marxismo.‖ (LENIN, 1917) 

 Porém, é importante colocar, em nenhum momento Lenin nega a importância do 

regime e do governo e afirma que a melhor forma de regime para o proletariado no 

capitalismo é a república democrática, mas que não se pode esquecer que ―a 

escravidão assalariada é o quinhão do povo mesmo na república burguesa mais 

democrática‖ (LENIN, 1917). Isso não significa que os partidos operários 

revolucionários não podem participar das eleições burguesas A questão fundamental é 

que todas essas lutas só podem de fato emancipar a classe trabalhadora se tiverem 

como fundo estratégico a destruição do Estado burguês, a tomada do poder. 

http://www.marxists.org/portugues/dicionario/verbetes/m/marx.htm
http://www.marxists.org/portugues/dicionario/verbetes/e/engels.htm
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Atualmente, o pensamento reformista tenta se utilizar de mudanças em algumas 

especificidades do Estado burguês ou no regime para negar sua essência de classe. 

Não queremos dizer aqui que governos do Estado burguês não possam estabelecer 

medidas que favoreçam a vida da classe trabalhadora. E sim reafirmar os limites desse 

Estado, que levam a que no fundamental, mantenha o estado de exploração de certa 

classe.  

 Atualmente, muitos autores fazem debates sobre concepção marxista do Estado. 

Foram selecionados dois destes para demostrar a atualidade e pertinência desse tema 

que segue sendo motivo de polêmica entre os intelectuais da esquerda. O primeiro é o 

artigo “A modernidade democrática da esquerda: adeus à revolução?”, de Caio Navarro 

de Toledo (1994),no qual o autor questiona posições de autores como Carlos Nelson 

Coutinho e Weffort sobre a suposta ―universalidade‖ da democracia e sua contribuição 

para a ideia de um Estado neutro: 
―Ao se postular que a democracia moderna no capitalismo é o produto e a 
consequência das lutas populares, passa-se à conclusão equivocada de que, 
nos tempos atuais, a democracia é fundamentalmente um poder exclusivo das 
classes trabalhadoras. [...]Como é sempre relevante ressaltar,a supressão da 
democracia política é particularmente desastrosa para as classes trabalhadoras 
e populares. Mas, essa mesma democracia – necessariamente classista nos 
quadros da ordem capitalista, ao contrário do que julga a esquerda "moderna" - 
tem sido também um poderoso instrumento para a garantia e reprodução da 
ordem desigual, na medida em que seus efeitos ideológicos têm contribuído 
para privar a classe trabalhadora da possibilidade de conceber um outro tipo de 
Estado e sociedade. Se os regimes democráticos permitem efetivas conquistas 
sociais e políticas para as massas populares, a sua idealização tem tido um 
efeito mistificador e contra-revolucionário. [...] No entanto, sendo 
necessariamente limitada e limitadora, no interior do capitalismo, a democracia 
não deve ser venerada nem fetichizada pelos socialistas. O valor da democracia 
política na ordem do capital - reside nas possibilidades abertas para os 
trabalhadores e camadas populares melhor se organizarem politicamente e 
combaterem a hegemonia cultural e ideológica da burguesia. (p. 8-9)  

―No entanto, é inaceitável conceber o processo político apenas baseado nesta 
possibilidade estratégica. Acreditar piamente que os dominantes aceitarão 
pacificamente as transformações sociais radicais, submetendo-se à vontade 
democrática das maiorias, não seria uma idealização da luta social?‖  (p.11) 

 Reafirmando a teoria marxista do Estado, Valério Arcary (2004) também afirma em no 

artigo “Partidocracia contemporânea e limites da democracia liberal nos países da periferia do 

capitalismo”: 

―Em uma sociedade capitalista, a função do Estado tem sido sempre a de 
defender a grande propriedade privada. As instituições estatais não são híbridos 
sociais, ainda menos nos países da periferia do sistema. A presença de 
lideranças de organizações dos trabalhadores em Parlamentos, evidentemente, 
foi assimilada sem maiores dificuldades, pelos regimes democráticos, desde 
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meados do XIX. Mas, mesmo em governos locais e nacionais, embora seja 
―anormal‖, nunca comprometeu o controle da burguesia sobre o seu Estado, 
como comprova a alternância de poder na Escandinávia e Inglaterra..‖ (p. 8) 

―Qual é, então, o paradoxo da democracia? E, por quê a atitude diante dela 
dissemina até hoje tantas confusões nos círculos de esquerda? Tanto o sufrágio 
universal, ou seja, o direito de voto para os não proprietários, quanto o direito de 
organização sindical e política livre, foram arrancados por gerações de 
lutadores contra os estreitos limites das monarquias e repúblicas burguesas do 
século XIX. […] Se há uma lição política que a história, na aurora do século XXI, 
deixou para os marxistas é que a democracia é, por excelência, o melhor e mais 
eficiente regime de dominação do Capital, porque tem permitido, através da 
influência dos aparelhos burocráticos, a integração social da superestrutura 
político-sindical das classes exploradas.‖ ( p. 13) 

 Trotsky (1937) afirmava que o pressuposto de Marx ―o proletariado não pode 

conquistar o poder por meio das leis promulgadas pela burguesia‖ estava correto e que 

o reformismo tentou explicá-la pela imaturidade do movimento operário na época, mas 

que o que não estavam maduras eram as próprias ideias dos reformistas. 

 
 A partir dos conceitos expostos nesta primeira parte, analisaremos o conceito de 

frente popular. A longa exposição sobre o Estado é fundamental para compreender a 

questão da frente popular, pois esta é fundamentada em uma revisão teórica dos 

conceitos básicos já apresentados com o objetivo de justificar sua mudança de 

estratégia. 
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3 GOVERNO DE FRENTE POPULAR 

―Para nós, não se trata de reformar a propriedade privada, mas de aboli-la; não 
se trata de atenuar os antagonismos de classe, mas de abolir as classes; não 
se trata de melhorar a sociedade existente, mas de estabelecer uma nova.‖ 
(MARX; ENGELS, 1850) 

 O estudo sobre frente popular no presente trabalho foi baseado nas obras de 

Lenin, Trotsky e Nahuel Moreno. Muitas citações foram colocadas na íntegra, tendo em 

vista o pouco debate teórico sobre o tema no campo acadêmico no Brasil. Nahuel 

Moreno escreveu dois trabalhos nos quais esquematiza parte da teoria sobre frente 

popular de Trotsky. Este, em grande parte de suas obras coloca este tema e enfatiza a 

sua importância, chegando a afirmar em 1936, que a Frente Popular é a questão 

principal da estratégia da classe proletária: 

―No momento atual, a questão das questões é a frente popular. Os centristas de 

esquerda procuram apresentar esta questão como uma manobra tática ou até 

técnica, para poder melhor vender sua mercadoria na sombra da frente popular. 

Na realidade, a frente popular é a questão principal da estratégia 

proletária desta época. Também oferece o melhor critério para distinguir entre o 

bolchevismo e o menchevismo.‖ (León Trotsky, "Carta ao RSAP holandés (julho 

de 1936; ênfase no original) 

 Governos de frente popular são governos burgueses anormais, nos quais estão 

à frente partidos de origem operária e partidos burgueses. O fato dos partidos operários 

estarem à frente, faz com que as massas o considerem como o ―seu‖ governo. No 

ponto 1.1 foi apresentado como Lenin, Trotsky, Marx e Engels caracterizavam o Estado 

burguês, sua ―democracia‖, e as tarefas dos marxistas frente a esses temas. Isso foi 

importante porque o tema da Frente Popular envolve uma caracterização do Estado 

Burguês, da luta de classes e, consequentemente, a intervenção dos revolucionários 

frente a esses processos. Se nesse primeiro ponto os autores não hesitam em afirmar 

que o Estado Burguês é um instrumento de dominação da burguesia para manter sua 

exploração e que, inclusive, a atuação no parlamento e eleições deve servir, para além 

das consignas imediatas, para impulsionar as lutas contra esse aparelho 

governamental; em contrapartida, alguns partidos operários têm como estratégia a 

atuação nesse Estado burguês junto à burguesia. Isso provoca surgimento da teoria da 
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Frente Popular como uma estratégia permanente para alguns partidos operários. Tendo 

em vista a luta do leninismo e do trotskismo contra a colaboração de classes e pela 

independência política da classe operaria, esse tema é fundamental.  

3.1 O governo provisório na Rússia de 1917 

Para compreender melhor a questão da frente popular, precisamos voltar à 

Revolução Russa e às polêmicas colocadas por Lenin em Estado e Revolução, visto 

que se trata de um revisionismo da teoria marxista construída desde então e 

aprimorada depois centralmente por Stalin e Mao. Silvia Santos em seu artigo ―Lênin, 

Trotsky, Gramsci e a revolução latino-americana no século XXI‖ nos esclarece o 

contexto:  

―Em agosto de 1917, em pleno curso do processo revolucionário, frente aos 

enormes desafios colocados, Lênin, com inigualável capacidade, formulou o 
trabalho conhecido como ―O Estado e a Revolução‖, demonstrando de forma 
cabal a unidade entre teoria e prática. Às vésperas da luta pelo poder, era 
imprescindível uma caracterização precisa do Estado que se pretendia 
conquistar e destruir. Era necessário, também, demarcar terreno com as 
posições oportunistas, recuperando, atualizando e sistematizando a teoria 
marxista em relação ao Estado. Por isso, sua preocupação não era a de um 
acadêmico, mas a de um revolucionário que precisava ferramentas teóricas 
para compreender a realidade e transformá-la, combatendo as posições que 
desarmavam a classe trabalhadora frente ao desafio histórico da luta pelo poder 
do proletariado.‖ (p. 7) 

 No livro, e em outras obras não são poucos os momentos em que Lenin faz uma 

denúncia ao revisionismo dos mencheviques, de Kautsky e Bersntein. Mas obviamente, 

essa discussão se fez imprescindível não por questões meramente teóricas, mas 

porque estas diferentes linhas disputavam o movimento de massas e influenciavam na 

luta concreta dos trabalhadores na Rússia. Seguindo o pensamento de Trotsky ao 

concluir que, embora cada povo e cada classe se eduquem principalmente a partir de 

sua própria experiência, de modo nenhum significa que a experiência de outros países, 

outras classes e partidos não tenha importância e que sem o estudo da Revolução 

Francesa, da Revolução de 1848 e da Comuna de Paris, não seria possível realizar a 

Revolução de Outubro. A importância de fazermos um amplo esclarecimento sobre o 

governo provisório e as avaliações de Lenin quanto a este e os revisionistas, inclusive 
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colocando na íntegra grande parte das citações consiste em primeiro lugar, demonstrar 

como Lenin caracterizou o governo provisório, aplicando a teoria do Estado e da luta de 

classes. Em segundo lugar porque Trotsky, em 1936, afirma que esse foi o maior 

exemplo de Frente Popular, já que os mencheviques e os socialistas revolucionários, 

fizeram uma aliança com o partido burguês e que ―todas as Frentes Populares da 

Europa são apenas uma pálida cópia e frequentemente uma caricatura da Frente 

Popular russa de 1917‖.Por isso, nos dá uma importante base para pensar essa teoria 

de 1917 até os dias atuais.  

 Em 1917, após a Revolução de Fevereiro e a queda do Czar, toma o poder o 

Governo Provisório, majoritariamente formado pelos mencheviques, com os socialistas-

revolucionários e parte da burguesia russa. A este governo estaria incumbida a 

realização de uma Assembleia Constituinte. Porém, ao longo do governo Lenin aponta 

seu fracasso para os problemas dos trabalhadores na Rússia, partindo centralmente do 

caráter de classe do governo, do Estado e de seus posicionamentos concretos sobre a 

guerra imperialista, por exemplo, além do adiamento das reformas. No governo 

provisório fica mais claro como as teorias revisionistas são pequeno-burguesas e 

ajudam a fortalecer o Estado burguês desarmando o movimento operário para a tarefa 

da tomada do poder, encaixando-se no Estado burguês. Ou seja, como aquelas teorias 

de um Estado acima das classes se revelam na prática em um governo desses ao lado 

da burguesia. 

―É precisamente a pequena burguesia que se deixa atrair pela grande 

burguesia e subordinar-se a ela, graças a esse aparelho que dá às camadas 

superiores do campesinato, dos pequenos artesãos, dos comerciantes, etc., 

empregos relativamente cômodos, tranqüilos e honoríficos, cujos titulares se 

elevam acima do povo. Veja-se o que se passou na Rússia, durante seis 

meses, depois de 27 de fevereiro de 1917: os empregos públicos, outrora 

reservados para os ultra-reacionários, tornaram-se presa dos cadetes, dos 

mencheviques e dos socialistas-revolucionários. No fundo, não se pensava em 

nenhuma reforma séria; tudo se fazia por adiar as reformas "até à Assembléia 

Constituinte, e essa própria Assembléia Constituinte para depois da guerra! 

Mas, para repartir o. despojo, para ocupar as sinecuras ministeriais, os 

subsecretariados de Estado, os postos de generais-governadores, etc., etc., 

não se perdia tempo e não se esperava nenhuma Assembléia Constituinte! [...] 

O jogo das combinações ministeriais não era senão a expressão desse 

"avanço" que se alastrava de alto a baixo, por todo o país, em toda a 

administração central ou local. O resultado objetivo de tudo isso, depois de seis 

meses - de 27 de fevereiro a 27 de, agosto de 1917 - é incontestável: as 

http://www.marxists.org/portugues/dicionario/verbetes/c/cadetes.htm


23 
 

reformas adiadas, a partilha dos empregos realizada, e os "erros" dessa partilha 

corrigidos por uma série de outras partilhas. Mas, quanto mais se reparte o 

aparelho administrativo entre os partidos da grande e da pequena burguesia 

(cadetes, socialistas-revolucionários e mencheviques, para tomar como 

exemplo a Rússia), tanto mais evidente se torna para as classes oprimidas, 

proletariado à frente, a sua oposição inevitável a toda a sociedade burguesa. 

Daí a necessidade de todos os partidos burgueses, mesmo os mais 

democráticos, inclusive os "revolucionários democratas", aumentarem a 

repressão contra o proletariado revolucionário, reforçarem o aparelho de 

coerção, ou seja, precisamente a máquina governamental. O curso dos 

acontecimentos obriga, assim, a revolução a "concentrar todas as forças de 

destruição" contra o poder do Estado; impõe-lhe, não o melhoramento da 

máquina governamental, mas a tarefa de demoli-la, de destruí-la.[...] Veremos 

que, mais lentamente, com modalidades mais variadas e num teatro mais 

amplo, se operam: de um lado, o mesmo processo de elaboração do "poder 

parlamentar", tanto nos países republicanos, França, América, Suíça, como nas 

monarquias, Inglaterra, Alemanha até um certo ponto, Itália, os países 

escandinavos, etc.; de outro lado, o processo de luta pelo poder, dos diferentes 

partidos burgueses ou pequeno-burgueses, que dividem entre si os empregos 

públicos, como um despojo, enquanto os fundamentos do regime burguês se 

mantêm imutáveis; por fim, o processo de aperfeiçoamento e consolidação do 

"poder executivo" com o seu aparelho burocrático e militar.‖(LENIN, 1917) 

Para compreendermos o pensamento de Lenin sobre a questão, é importante 

lembrar que este partia do ponto de que as classes exploradas precisam da dominação 

política, precisam tomar o poder, para acabar com a exploração, para o interesse da 

maioria do povo contra a ínfima minoria de ―escravistas modernos‖. E que o papel do 

partido operário através do marxismo é conduzir todo o povo ao socialismo, por uma 

sociedade sem burguesia. E não se adequar ao Estado Burguês. Ao contrário disso, os 

partidos pequeno-burgueses, cumpririam o papel de contribuir para as ilusões de um 

Estado acima das classes, o que se mostrou no governo provisório.  

―O oportunismo, ao contrário, desliga da massa e educa, apenas, no partido 

operário, os representantes dos trabalhadores mais bem retribuídos, que se 

"instalam" muito confortavelmente em regime capitalista e vendem por um prato 

de lentilhas o seu direito de primogenitura, isto é, renunciam ao papel de guias 

revolucionários do povo contra a burguesia.‖(LENIN, 1917) 

Como registro histórico podemos ver na a resolução adotada na Conferência da 

Rússia do Partido Bolchevique (25 de abril de 1917), como foi caracterizado o governo 

provisório:  

http://www.marxists.org/portugues/dicionario/verbetes/c/cadetes.htm
http://www.marxists.org/portugues/dicionario/verbetes/o/oportunismo.htm
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“ Sobre a atitude diante do Governo Provisório.  

Considerando: 

1. Que o Governo Provisório é, por sua característica de classe, o órgão da 

dominação dos grandes proprietários de terra e da burguesia;  

2. Que ele é como as classes que ele representa, indissoluvelmente ligado, 

econômica e politicamente, ao imperialismo russo e anglo-francês;  

3. Que seu próprio programa se realiza apenas incompletamente e unicamente 

sob a pressão do proletariado revolucionário e, em certa medida, da pequena-

burocracia; 

4. Que as forças contra-revolucionárias da burguesia e dos grandes 

proprietários de terras, que se organizam e se escondem sob o Governo 

Provisório, com a complacência manifesta deste último, já passam a criticar a 

democracia revolucionária;‖ 

Na “Carta 1 - A Primeira Etapa da Primeira Revolução”,Lenin faz elaborações 

importantes sobre a questão das etapas da revolução, que retomaremos mais adiante. 

A caracterização de que existem três campos na Rússia: o da monarquia tzarista, 

―cabeça dos latifundiários feudais, cabeça da velha burocracia e do generalato‖; o da 

Rússia burguesa e latifundiária — outubrista-democrata-constitucionalista; e o do 

Soviete de deputados operários, sendo os dois primeiros, inimigos dos trabalhadores. E 

que, inclusive, a melhor forma de derrotar o czarismo na Rússia, era também através de 

uma Revolução Socialista, do empoderamento dos sovietes e não do governo 

provisório. O autor afirma também outro ponto importante, tendo em vista que a 

revolução de fevereiro foi uma revolução burguesa, deve-se alertar às massas quanto 

aos perigos da burguesia na direção e não chamar ao apoio à direção burguesa. E por 

fim, explica que, por ser burguês, o governo provisório não é capaz de ser um aliado 

nas consignas principais da revolução: ―paz, pão e terra‖. 

―Não, para uma verdadeira luta contra a monarquia tsarista, para uma 
verdadeira garantia da liberdade, não somente em palavras nem com 
promessas dos charlatães Miliukov e Kérenski, não são os operários que 
devem apoiar o novo governo, mas este governo que deve apoiar os operários! 
Pois a única garantia de liberdade e da destruição do tsarismo até ao fim 
é armar o proletariado, é consolidar, alargar, desenvolver o papel, a importância 
e a força do Soviete de deputados operários.Tudo o resto são frases e mentiras, 
auto-engano dos politiqueiros do campo liberal e radical, maquinações 
fraudulentas. Ajudai a armar os operários, ou pelo menos não o estorveis — e a 
liberdade na Rússia será invencível, será impossível restaurar a monarquia, 
estará garantida a república. De outro modo os Gutchkov e 
os Miliukov restaurarão a monarquia e nada realizarão, absolutamente nada das 
liberdades prometidas por eles. Tem sido com promessas que todos os 
politiqueiros burgueses, em todas as revoluções burguesas, têm alimentado o 
povo e enganado os operários. A nossa revolução é burguesa — portanto os 
operários devem apoiar a burguesia — dizem os Potréssov, os Gvózdev, 

http://www.marxists.org/portugues/dicionario/verbetes/m/miliukov.htm
http://www.marxists.org/portugues/dicionario/verbetes/k/kerensky.htm
http://www.marxists.org/portugues/dicionario/verbetes/g/gutchkov.htm
http://www.marxists.org/portugues/dicionario/verbetes/m/miliukov.htm
http://www.marxists.org/portugues/dicionario/verbetes/p/potressov.htm
http://www.marxists.org/portugues/dicionario/verbetes/g/gvozdev_kuzma.htm
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os Tchkheídze, como o dizia ontem Plekhánov. A nossa revolução é burguesa 
— dizemos nós, marxistas — portanto os operários devem abrir os olhos ao 
povo quanto à fraude dos politiqueiros burgueses, devem ensiná-lo a não 
acreditar em palavras, a contar unicamente com as suas próprias forças, com 
a sua própria organização, com a sua própria unidade, com o seu 
próprio armamento. O governo dos outubristas e dos democratas-
constitucionalistas, dos Gutchkov e Miliukov,não pode — mesmo que o 
quisessem sinceramente (só crianças podem acreditar na sinceridade de 
Gutchkove de Lvov) — não pode dar ao povo nem paz, nem pão, nem 
liberdade. 

A paz - porque é um governo de guerra, um governo de continuação do 
massacre imperialista, um governo de pilhagem que deseja pilhar a Arménia, a 
Galícia, a Turquia, tomar Constantinopla, reconquistar a Polónia, a Curlândia, o 
Território Lituano, etc. Este governo está atado de pés e mãos pelo capital 
imperialista anglo-francês. O capital russo é simplesmente uma sucursal da 
firma mundial que manipula centenas de milhares de milhões de rublos e que 
tem por nome Inglaterra e França. O pão - porque este governo é burguês. No 
melhor dos casos dará ao povo, como deu a Alemanha, uma fome organizada 
de modo genial. Mas o povo não quererá suportar a fome. O povo aprenderá, e 
sem dúvida aprenderá rapidamente, que há pão e pode ser obtido, mas não por 
outro modo enão por meio de medidas que não se inclinem perante a santidade 
do capital e da propriedade da terra.A liberdade - porque é um governo de 
latifundiários e capitalistas, que teme o povo e já começou os conluios com a 
dinastia dos Románov.‖ (1917) 

 Em “Teses de Abril”, mais uma vez Lenin afirma o caráter burguês do governo 

provisório e qual deve ser a posição dos revolucionários de explicar às massas os erros 

dessa tática. No ponto 4, afirma:  

―Explicar as massas que os Sovietes de deputados operários são a única forma 
possível de governo revolucionário e que, por isso, enquanto este governo se 
submete a influência da burguesia, nossa missão só pode ser a de explicar os 
erros de sua tática de uma forma paciente, sistemática, persistente e adaptada 
especialmente as necessidades práticas das massas.‖ (1917) 

  Por fim, em “A crise amadureceu”, escrito em 29 de setembro de 1917, 

Lenin complementa ao falar sobre o crescimento da insurreição camponesa na Rússia 

durante o governo provisório:  

―E a nós, bolcheviques, não nos surpreende este facto, nós sempre dissemos 
que o governo da famigerada coligação com a burguesia é o governo da traição 
ao democratismo e à revolução, o governo do massacre imperialista, o governo 
da protecção dos capitalistas e latifundiários contra o povo. Na Rússia, graças 
ao engano pelos socialistas-revolucionários e mencheviques, permaneceu e 
permanece sob a república, durante a revolução, ao lado dos Sovietes, o 
governo dos capitalistas e latifundiários. Tal é a amarga e terrível realidade.‖ 

  Na obra “Lições de outubro”, Trotsky chama a atenção para a importância de 

estudar a revolução. Neste mesmo texto Trotsky afirma: considerada a parte, a 
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revolução de fevereiro foi uma revolução burguesa, que para os mencheviques, era 

uma revolução democrática de preparação para a Revolução proletária. 

―A principal questão em litígio, à volta da qual giravam todas as outras, era a 

seguinte: deve-se lutar pelo poder? Deve-se ou não conquistar poder? Já isto, 

só por si, revela que estávamos em presença, não de episódicas divergências, 

mas de duas tendências de principio. Uma era proletária, inserindo-se na via da 

Revolução mundial, a outra "democrática", isto é, pequeno-burguesa, 

implicando, em última análise, a subordinação da política proletária às 

necessidades da sociedade burguesa que se reformava.‖ (1924) 

 Uma seria a do bolchevismo, uma organização da vanguarda proletária para 

tomar o poder pela força e a outra, a da social-democracia, reformista, de adaptação à 

legalidade. E continua: 

 

―Mas -  objecção provável, numa primeira abordagem - um partido 
revolucionário deve renunciar a exercer pressão sobre a burguesia e o seu 
governo? Evidentemente que não. A pressão sobre o governo burguês está na 
lógica das reformas. Um partido marxista não renuncia a reformas, só que estas 
se referem sempre a questões secundárias, nunca às essenciais. É impossível 
conquistar o poder por meio de reformas. Através de uma pressão não se pode 
forçar a burguesia a mudar de política numa questão de que depende a sua 
sorte. Precisamente por não ter dado lugar a uma pressão reformista, a guerra 
criara uma situação revolucionária. Das duas uma: ou se seguia a burguesia até 
ao fim, ou então levantavam-se as massas contra ela, arrancando-lhe o poder. 
No primeiro caso, poderiam obter-se da burguesia certas concessões em 
política interna, sob condição de sustentar, sem reservas, a política externa do 
imperialismo. Por isso é que o reformismo socialista se transformou 
abertamente em imperialismo socialista, desde o começo da guerra. Por isso é 
que os elementos verdadeiramente revolucionários se viram obrigados a 
proceder à criação de uma nova Internacional. O ponto de vista do Pravda não 
é proletário-revolucionário, mas democrático-defensista, embora equívoco no 
seu defensismo. Derrubámos o czarismo, dizia-se; cabe-nos agora exercer 
pressão suficiente sobre o poder democrático, que deve propor a paz aos 
povos. Se a democracia alemã não puder exercer pressão suficiente sobre o 
seu governo, defenderemos a nossa "pátria" até à última gota de sangue. Por 
não se impôr como tarefa revolucionária prática a conquista do poder pelo 
proletariado, não se encarava a realização da paz como tarefa exclusiva da 
classe operária, tarefa a efectuar por cima da cabeça do Governo Provisório. As 
duas coisas contudo, eram inseparáveis.‖ (1924) 

 Trotsky chega a importante conclusão de que estas não eram posições que se 

limitariam aquele contexto, mas que ao contrário iriam aparecer nos processos 

históricos revolucionários. A teoria menchevique não só reaparece como é aprimorada. 

Trotsky coloca em 1937: 

 ―Há poucos dias, o autor norte-americano Liston M. Oak, que participou na 

revolução espanhola, escreveu o seguinte: "Hoje em dia os stalinistas são os 
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maiores revisionistas de Marx e Lênin: Bernsteinnão se atreveu a recorrer nem 

à metade do caminho que Stalin recorreu na revisão de Marx."‖ 

 

3.2  Frente Popular como teoria e estratégia 

3.2.1 Teoria dos Campos 

Nahuel Moreno, a partir das obras de Trotsky, faz um importante histórico da teoria 

de frente popular, afirmando que a maior forma em que o revisionismo se expressa é na 

teoria dos campos e desta que surge a teoria de frente popular. Essa teoria afirma a 

existência de um campo burguês progressista e um campo burguês mais reacionário e, 

assim, apareceriam sob duas formas fundamentais: dos mencheviques e a dos 

stalinistas. ―O eixo da estratégia permanente destes partidos é formar frentes com a 

burguesia ―liberal‖ (os mencheviques) ou ―democráticos‖ (os stalinistas), mesmo quando 

os mesmos não existam na realidade‖.(MORENO, 1981). Segundo Nahuel 

Moreno(1981), no caso dos mencheviques, colocava-se a questão dos campos ou 

frentes burguesas progressivas, para se formar uma frente anti-czarista com a 

burguesia, mas a derrubada do czar não queria dizer que a frente se desfaria. Ao 

contrário, se abriria o tempo de transformar o país em capitalista rico.  

Mao na mesma linha coloca a teoria das contradições, na qual a contradição 

principal entre as classes poderia ficar em segundo plano no caso de uma intervenção 

imperialista, por exemplo. Com o campo dos imperialistas e dos traidores e o 

progressivo da ―nação‖, dirigido pela burguesia. Na frente única anti-imperialista,o eixo 

estratégico do partido revolucionário nos países atrasados é a conformação de uma 

frente única antiimperialista com a burguesia nacional. Sobre Mao, Trotsky escrevia, na 

carta encerrada no dia 23/9/37: 

―Não negamos a necessidade de um bloco militar entre o PC e o Kuomintang. 
No entanto, pedimos que o PC mantenha sua independência política e 
organizativa total, que tanto na guerra civil contra os agente interno do 
imperialismo como na guerra nacional contra o imperialismo estrangeiro, a 
classe operária, embora permanece na primeira linha da luta militar, prepare a 
derrota política da burguesia‖. (TROTSKY apud MORENO, 1981).  
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E Moreno enfatiza: 

‖Isto é exatamente o oposto do que defenderam os teóricos dos campos. A 
guerra nacional de defesa frente ao imperialismo de nenhuma maneira relega a 
luta de classes a um plano secundário. Pelo contrário, o proletariado e seu 
partido lutam na primeira fila contra o invasor estrangeiro, porém, mantém sua 
total independência política e organizativa e prepara a derrota revolucionária da 
direção burguesa.‖ (1981) 

 Ou seja, quando há um enfrentamento grave entre os setores da burguesia, 

como um levante fascista, invasão imperialista,o partido deve ser alinhar ao campo que 

considera mais progressista, mas ficar no mesmo campo militar, não significa apoiar 

politicamente os setores da burguesia. 

 Nessa teoria, a luta entre os campos, superaria a luta entre as classes. Não à toa 

Trotsky afirma que a política que chamamos de ‗frentes populares‘ advém inteiramente 

da negação das leis da luta de classes. Trotsky, segundo moreno, afirma que ―a linha de 

demarcação entre o bolchevismo e o menchevismo consistia em que este buscava 

―uma frente comum de colaboração política com o inimigo de classe‖(1937). Porém, a 

teoria dos campos na concepção marxista seria o formado pelo campo contra-

revolucionário, no qual a burguesia estaria incluída, e o outro revolucionário.  

Quem teria elevado a teoria dos campos a uma teoria geral de ação permanente 

seria Stalin com a teoria da Frente Popular.  

―Síntese das diferenças entre Marx e os revisionistas: Como conclusão, vemos 
um fio condutor perfeitamente claro desde a ―frente antizarista‖ dos 
mencheviques até as ―contradições‖ de Mao: é a teoria dos campos burgueses 
progressivos.Esta teoria se justifica com a generalização abusiva de um fato 
real: as diferenças entre os distintos setores burgueses. [...] entre os distintos 
setores burgueses existe uma luta constante e feroz para repartir a mais valia 
nacional e mundial. No plano político esta luta se traduz no choque dos 
partidos, sindicatos burgueses, etc., que com freqüência chegam ao 
enfrentamento físico: golpes de estado, guerras civis, invasões imperialistas e 
guerras imperialistas. [...]Deste fato real, o revisionismo deduz que o partidos do 
proletariado devem formar parte do campo ―progressivo‖ ou ―democrático‖ ou o 
―antiimperialista‖ no caso dos países semicoloniais. Para esta teoria e política, 
tanto faz que o campo ―progressista‖ esteja no poder ou na oposição. Contra 
esta teoria da colaboração de classe o marxismo levanta sua concepção 
clássica, da sociedade dividida em classes e da necessidade  de desenvolver a 
luta entre os mesmos até a conquista do poder pelo proletariado. Isto não 
significa que o marxismo ignore a existência de rivalidades entre os distintos 
setores da burguesia e se estas rivalidades chegam ao choque físico, o partido 
deve formular uma política de acordo com as circunstâncias. Porém isso 
significa que se deve aproveitar estes choques, jamais apoiar politicamente a 
uma frente de colaboração de classe que pode surgir dos mesmos. Qualquer 
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que seja a situação da luta de classes, o objetivo imediato dos marxistas 
revolucionários não muda: é a revolução proletária e a conquista do 
poder[...]Digamos então para sintetizar,  que a política permanente dos 
mencheviques e seus discípulos, os stalinistas e os maoístas, se fundamenta 
na teoria dos campos. Daí que todos seus esforços se orientam para a 
conformação de ―frentes populares‖, ―frentes antifascistas‖, ―frentes 
antiimperialistas‖, ou mil e uma variantes do mesmo, com setores da burguesia 
―democrática‖, ―antimonopolista‖, etc. Esta política não depende de que ditas 
frentes existam na realidade. Se não existem, como acontece na maioria das 
vezes, então se trata de criá-las, mesmo quando isso nos obriga nadar contra a 
corrente.‖(MORENO, 1981) 

 Assim, o centro do revisionismo está baseado na teoria dos campos burgueses. 

Tal teoria afirma que há um campo mais progressivo e que por isso a revolução 

passaria por duas etapas. A primeira seria realizada a partir da aliança com o campo 

progressivo da burguesia, para derrotar o campo reacionário, colocando a auto-

organização da classe operária em segundo plano. E na segunda apenas a luta pelo 

socialismo. 

3.2.2 Frente Popular como estratégia 

Moreno insiste em afirmar o caráter teórico da Frente Popular, pois deixou de 

corresponder a uma resposta empírica a determinada conjuntura, e se tornou um eixo 

estratégico e não tático, limitado, circunstancial de aliança com algum setor da 

burguesia. Na verdade, apenas existia como prática empírica, a nível nacional e 

reservada para situações excepcionais, mas foi levada a condição de estratégia geral. 

Esse giro da internacional comunista é importante para compreender as posições 

stalinistas e os partidos reformistas. Em “90 anos do manifesto comunista” Trotsky 

afirma:   

―Finalmente, em nossa época, os desprezíveis epígonos da Internacional 
Comunista (os stalinistas) tornaram o mesmo caminho: a política daquilo a que 
se dá o nome 'frentes populares" decorre, inteiramente, da negação das leis da 
luta de classes.‖ (1937) 

Em“Frente Única, Frente Populare Frente Nacional”, Carlos Zacarias (p. 1) 

também chama atenção para esse ponto:  

―O argumento central aqui proposto diz respeito ao fato de que a inflexão tática 
promovida pela IC nos anos 30 significou também uma reformulação estratégica 
do movimento comunista, já que este definiu como horizonte a defesa da 
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democracia e a realização de alianças cada vez mais amplas com setores da 
burguesia dita progressista.‖ 

Trotsky(1936), no “Programa de transição”, também alerta para esse ponto:  

―A passagem definitiva da Internacional Comunista para o lado da ordem 
burguesa e seu papel cinicamente contra-revolucionário no mundo inteiro, 
particularmente na Espanha, na França, nos Estados Unidos e nos outros 
países democráticos criaram extraordinárias dificuldades suplementares para o 
proletariado mundial. Sob a bandeira da Revolução de Outubro, a política 
conciliadora das Frentes Populares condena a classe operária à impotência e 
limpa o caminho para o fascismo. As  Frentes Populares de um lado e o 
fascismo de outro são os últimos recursos políticos do imperialismo na luta 
contra a revolução proletária. No entanto, do ponto de vista histórico, estes dois 
recursos não são mais do que tapa-buracos. A putrefação do capitalismo 
continua, tanto sob o signo do barrete frígio na França, como sob o signo da 
suástica na Alemanha. Somente a derrubada da burguesia pode oferecer uma 
saída.‖ 

3.2.3 A Frente Popular 

Tendo esclarecido algumas questões históricas e teorias para compreender a 

teoria da Frente Popular,éimportante caracterizar melhor o que são as frentes 

populares. Para isso, partiremos do texto “O governo de Mitterrand”(1981)de Nahuel 

Moreno, em que este esquematiza em sete pontos fundamentais o pensamento de 

Trotsky sobre as frentes populares:  

―- O governo frente-populista sempre coincide com urna etapa superior da luta 
de classes. 
- É um tipo diferente de governo burguês. 
- Tem um claro conteúdo contra-revolucionário. 
- Apoiado nas organizações operarias conciliadoras, pode adotar distintas 
formas e dentro de certos limites, responder a diferentes circunstâncias da luta 
de classes. 
- Não tem, por si mesmo, nenhuma incompatibilidade com o regime capitalista 
imperialista. 
- Seu propósito é desmoralizar e desmobilizar os trabalhadores, conduzindo-os 
a maiores sofrimentos ou a derrotas históricas. 
- É um produto objetivo da crise de direção revolucionaria do 
movimento operário, mas oferece ao trotskismo a maior, 
talvez a única, oportunidade para superá-la.‖ 

 Define-se um governo pelo seu caráter de classe. Não existe governo não 

burguês e não proletário, que mudaria de acordo com a pressão que se faz nele.Isso 

não quer dizer de maneira nenhuma que todos os governos burgueses são iguais. O 

que eles têmem comum é seu caráter burguês, ambos buscam de diferentes maneiras 

manter o regime burguês. São definidos pelo caráter de classe e é desse princípio que 
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procuramos as diferenças que possam existir entre eles. Um governo burguês, por 

exemplo, pode aplicar uma política que desfavoreça algum setor da burguesia, mas 

nenhum governo burguês pode governar contra toda a burguesia, nem contra todo o 

aparato do Estado burguês, ou seja, contra a sua própria classe. 

É importante colocar que o governo de frente popular é um governo burguês 

anormal, em que co-governam os aparatos, as organizações operárias contra-

revolucionárias e um setor da burguesia. A burguesia é obrigada a aceitar esses 

partidos, essas direções no Estado geralmente por conta de um nível superior da luta 

de classes, geralmente quando há um ascenso operário ou para evitá-lo. Ainda assim, o 

centro é frear o ascenso. 

―A desmobilização operária realiza-se mediante a confusão e o engano 
sistemático, a um nível que não está ao alcance de um governo burguês 
normal. A Frente Popular tenta fazer com que as conquistas arrancadas 
pareçam concessões gratuitas ou iniciativas do próprio governo. Os ministros 
fazem-nas parecer realizações programáticas dos operários, concretizadas sem 
necessidade de lutar. Quando não querem concedê-las, culpam algum 
funcionário do governo anterior e pedem às massas que tenham paciência.‖ 
(MORENO,1981) 

 Os dirigentes que agora estão a frente do governo, são os mesmo que estavam 

a frente dos movimentos, fazendo com que as massas acreditem que é um governo 

seu, que pode resolver seus problemas e ajudando na concepção de um Estado acima 

das classes gerando confusões que não estão ao alcance de um governo burguês 

normal.    

―Sobre os partidos podemos dizer que passaram de partidos operários 

burgueses a partidos burgueses operários: sua característica de classe não 

muda pelo fato de entrar ao governo burguês mas a partir de então sua função 

é aplicar a política da burguesia ao nível de toda a sociedade não só do 

movimento operário. [...] O trotskismo afirma, endossado por toda sua 

experiência histórica, que o campo da frente popular é burguês e portanto 

contra revolucionário; e que este caráter se acentua ao máximo quando a frente 

popular chega ao governo porque se converte em líder do campo capitalista 

através do exercício do poder do estado capitalista.‖(MORENO, 1981) 

Trotsky, em ―A batalha de 22 de agosto‖, a partir da avaliação dos 

acontecimentos da Espanha, afirma que em sua essência o governo da Frente Popular 

é o governo de capitulação à burocracia e aos oficiais, e alerta: 

―Ao adormecer os operários com ilusões parlamentares que paralisam a sua 
vontade de luta, cria as condições favoráveis para a vitória do fascismo. A 
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política de aliança com a burguesia deve ser paga pela classe operária com 
anos de sofrimentos e sacrifícios, quando não com dezenas de anos de terror 
fascista‖(TROTSKY, apud, RAFFI, 2010) 

A partir da análise desses governos, podemos compreender que estes não são 

incompatíveis com o regime capitalista-imperialista. A única coisa que seria 

incompatível, que não é tolerada pela burguesia é o duplo-poder, como ocorreu com 

Allende ―quando no Chile surgiram os cordões industriais e os primeiros movimentos de 

soldados e sob-oficiais contrários à hierarquia das Forças Armadas‖(MORENO,1981). 

Sendo assim: 

―a formação do governo frente-populista ou operário-capitalista social-
democrata na apresenta por si mesma qualquer incompatibilidade com o 
capitalismo. Desde 1917, vimos múltiplos governos destes tipos em 
circunstâncias que abarcaram desde guerras civis e crises revolucionárias, até 
situações de estabilidade. Dentro desta variedade, os casos em que a Frente 
Popular é impulsionada e logo integrada pelos partidos comunistas dão origem 
a situações instáveis, pela rejeição que a presença dos agentes do Kremlin 
provoca na burguesia. Mas a única coisa verdadeiramente incompatível e 
intolerável para o capital são as situações de crise revolucionária e de 
desenvolvimento do poder dual. Nestes casos, inexoravelmente, ele preparara e 
tentará desencadear um golpe bonapartista ou fascista, liquidando o duplo 
poder, esmagando o movimento operário, suas organizações e o governo 
frente-populista.‖(MORENO, 1981) 

 Ainda assim, as formas e as circunstâncias em que esses governos aparecem 

são diversas, já que a superestrutura tem relativa autonomia das relações que lhe 

deram origem. Principalmente ao ser levada ao nível de estratégia ampliaram-se os 

tipos e as circunstâncias em que apareceram. Geralmente tem a ver com uma crise 

revolucionária, mas podem inclusive vir como uma prevenção, em diferentes níveis da 

luta de classes. 

―Dentro deste jogo infernal e contraditório das superestruturas e das relações 
de classe, existem, evidentemente, certas leis: Todo o regime pode prolongar-se 
muito mais que as relações de classe ou as circunstâncias que o originaram. Os 
regimes são mais resistentes que os governos, e estes, mais resistentes que as 
mudanças nas relações entre as classes. 
Enquanto que os regimes - estrutura das instituições do Estado - se mantêm 
seus governos - partidos e líderes que manejam essas estruturas - podem 
mudar.‖(MORENO, 1981) 
 
―Geralmente é uma forma relacionada com uma crise revolucionária, como 
último recurso contra ela. Mas o seu espectro é muito mais amplo, da mesma 
maneira que a estreptomicina - último recurso contra a tuberculose aguda - nem 
sempre é utilizada contra esta moléstia. Muitas vezes é utilizada contra formas 
não agudas da mesma doença e também em outras infecções.‖ (MORENO, 
1981) 
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Por fim, em ―Uma Entrevista com Leon Trotsky‖ com Mateo Fossa realizada em  23 de 
Setembro de 1938, Trotsky afirma : 

 ―A política da Frente Popular como demonstram os exemplos de da Espanha, 
França e outros países consiste em subordinar o proletariado à ala esquerda da 
burguesia. Todavia toda a burguesia dos países capitalistas, tanto de direita 
como de "esquerda", está impregnada de chauvinismo e de imperialismo. A 
"Frente Popular" serve para transformar os operários em bucha de canhão para 
a sua burguesia imperialista. E para nada além disso.‖ 

3.2.4 A Estratégia dos revolucionários segundo Trotsky 

No Programa de Transição (1936), Trotsky afirma: 

―A social-democracia clássica, que atuou numa época em que o capitalismo era 
progressista, dividia seu programa em duas partes, independentes uma da outra: 
o programa mínimo, que se limitava a reformas no quadro da sociedade, e o 
programa máximo, que prometia para um futuro indeterminado a substituição do 
capitalismo pelo socialismo. Entre o ―programa mínimoe o ―programa máximo não 
existia qualquer mediação. E, de fato, a social-democracia não tem necessidade 
desta ponte, porque usa a palavra Socialismo só para discursar nos dias de festa. 
A Internacional Comunista começou a seguir o caminho da social-democracia na 
época do capitalismo em decomposição: em geral, quando não há mais lugar 
para reformas sociais sistemáticas nem para a elevação do nível de vida das 
massas; quando cada reivindicação séria do proletariado, e mesmo cada 
reivindicação progressista da pequena burguesia, conduzem, invariavelmente, 
para além dos limites da propriedade capitalista e do Estado burguês.‖ 

 E ao falar sobre o programa de mínimo coloca:  

―Defende incansavelmente os direitos democráticos dos operários e suas 

conquistas sociais. Mas conduz este trabalho diário ao quadro de uma 
perspectiva correta, real, ou seja, revolucionária.[...] O velho ―programa mínimo‖ 
é ultrapassado pelo programa de transição, cuja tarefa consiste na mobilização 
sistemática das massas em direção à revolução proletária.‖  

Assim como Lênin afirmava, as formas dos Estados burgueses são as mais 

variadas, mas a sua natureza fundamental não. Portanto, todos esses Estados se 

reduzem à ditadura da burguesia. O controle da superestrutura desse Estado não 

define sua natureza de classe, quem o faz são as relações de produção. Porém, 

quando os partidos políticos burgueses fracassam na defesa dos direitos da classe 

dominante e de seu Estado, pode entrara via da frente popular. Via que a burguesia 

tolera para manter sua dominação, manter o Estado Burguês de forma anormal, porque 

agora partidos operários, com origem na classe com interesses inconciliáveis aos seus 

governará junto a um setor burguês, na maioria das vezes estando à frente deste 
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governo. A idéia fundamental é derrotar as massas em luta, derrotar a possibilidade de 

um duplo poder, seja como conseqüência direta de um nível superior da luta de classes, 

seja como prevenção. Mas como colocou Fabio Jose Cavalcanti de Queiroz (2013), o 

programa da Frente Popular continuamente tem se rebaixado e se adaptado à ordem 

do capital. Isso fica claro com às relações de governos de frente-popular com o 

Imperialismo. ―Lula da Silva foi tratado por Bush de ―amigo‖ e por Obama de ―o cara‖. 

Se a Frente Popular existiu como tragédia, hoje se realiza como farsa‖. (Queiroz, 2013) 
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4  O PT e a Frente Popular 

Nos capítulos anteriores, fizemos uma breve explanação sobre os conceitos de 

Estado e Frente Popular, segundo uma lógica marxista, considerando que compreender 

a superestrutura no Capitalismo é fundamental para pensar os limites de mudanças 

estruturais dentro deste sistema e do próprio Estado. Focamos na questão da Frente 

Popular, uma vez que esta estratégia foi utilizada por grande parte dos partidos de 

esquerda, partindo do exemplo da experiência do governo provisório da Rússia em 

1917, mas que até hoje se tornou um obstáculo eficiente entre os trabalhadores e a 

construção do socialismo. Esclarecemos que esta estratégia também sofreu diversas 

adaptações. 

Nesse sentido, a experiência do PT no Brasil é alarmante. Neste capítulo, não 

pretendemos analisar como se deu toda a burocratização e a guinada à direita do 

mesmo. Mas tirarmos algumas conclusões sobre como a estratégia de Frente Popular 

se deu no Brasil e seu impacto na classe trabalhadora brasileira durante estes 

governos. Para isso, buscaremos entender o papel cumprido pelo PT, após a vitória 

eleitoral em 2002 e as políticas implementadas a partir daí. 

4.1 A eleição de Lula 

a)  PT e Lula como canalizadores da insatisfação popular  

O Partido dos Trabalhadores, teve sua formação em meio às greves da classe 

operária no final dos anos 70, resultante das lutas de um novo sindicalismo (e de 

diferentes setores) contra a ditadura militar, sendo principal referencia de uma nova 

política pós-ditadura.  

Em meio a diversas crises na década de 80 e 90, diante da reorganização da 

classe trabalhadora e crises na própria burguesia, o PT assumia uma posição anti-

capitalista. Gelsom Rozentino de Almeida (2013), coloca que a década de oitenta foi 

marcada por uma crise de hegemonia da classe dominante, com  sua maior ênfase 
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durante a presidência de José Sarney. Ao mesmo tempo, o projeto do PT foi fundado 

numa crise de perspectiva da classe trabalhadora, como oposição aos projetos da 

classe dominante, com um programa antiimperialista, antimonopolista, contrário ao 

pagamento da dívida externa e comprometido com temas como a reforma agrária.  

Nos anos 90, a crise do Plano Real e do governo FHC, foram consequências da 

crise econômica mundial e do desenvolvimento da luta de classes no Brasil:  

―Após sofrer uma fuga de capitais de US$ 32 bilhões em menos de cinco 
meses, o Brasil adotou o câmbio flutuante (com uma forte desvalorização) em 
janeiro de 1999. A insatisfação popular e o deslocamento à esquerda, 
principalmente da classe média, foi canalizada nas eleições municipais de 2000 
pelo PT, que aumentou em vários milhões seus votos, tendo sido vitorioso em 
várias capitais do país, inclusive em São Paulo.‖ (COGGIOLA, 2013, p. 2) 

Nas greves de 1978 e 1980, Lula entra na cena política como o mais influente 

líder operário da história do país e se consolidou como porta-voz da esperança de uma 

sociedade mais igualitária, através das reivindicações populares nos anos 1980/90. A 

partir daí, o PT começa a ganhar influencia, canalizando essa insatisfação popular, 

somado ao desgaste do governo FHC. A formação da CUT (Central Única dos 

Trabalhadores), dirigida pelo PT, o MST entre tantos outros movimentos sociais e 

sindicais são expressão da influência deste partido e de seus dirigentes na classe 

trabalhadora do país que levaram milhares de trabalhadores a se organizarem a 

lutarem contra a precarização de suas vidas e da maior exploração causada pelos 

governos neoliberais. O PT reivindicava o socialismo e se colocava como um partido da 

classe trabalhadora que atuava nas principais lutas do país.  

Ainda que seu giro a direita não tenha se dado a partir de 2002, e sim ao longo 

de sua formação, seu potencial mobilizador, sua formação na classe operária e nas 

lutas, seu discurso à esquerda se vinculando às principais demandas dos trabalhadores 

e seu programa que, ainda que com todas as debilidades, representava um programa 

de esquerda para a classe, são importantes elementos para compreender a chegada do 

partido à presidência.  
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b) Situação política na América Latina 

Para além da crise dos governos neoliberais no Brasil, a análise da chegada de 

Lula à presidência, necessita de uma contextualização da situação política na América 

Latina. Como colocou Garcia (2008), o governo Lula deve ser pensando como 

expressão eleitoral de processo à esquerda que ocorria em diversos países latino-

americanos, levando à queda de governos como no Equador em 2000, na Argentina em 

2001 e na Bolívia em 2003 e em 2005. Esses governos cúmplices do neoliberalismo na 

América Latina dos anos 90 se desgastaram até à queda. No total dez presidentes não 

completaram seus mandatos. Este processo também levou à eleição de vários 

governos de frente popular. Castelo, também coloca essa questão: 

―De outro, uma mobilização política das classes subalternas antagônica ao 
neoliberalismo levou à derrubada de governantes alinhados ao Consenso de 
Washington (Argentina, Bolívia, Equador, Peru) e à eleição de coalizações 
partidárias com posições antineoliberais (Venezuela, Brasil, Argentina, Bolívia, 
Equador, Uruguai)‖ (2012, p. 12) 

Assim, no Brasil, uma das medidas tomadas para conter uma possível explosão 

foi a eleição de Lula. Pela primeira vez um líder da classe operaria é eleito para a 

presidência da república. Como coloca Valerio Arcary, sua eleição ainda sendo uma 

anomalia, não foi uma surpresa, tendo em vista que Lula já demonstrava ser uma 

possível alternativa em um momento de crise, visto sua posição de acomodação ao 

Estado Burguês. Assim, a posição privilegiada de Lula como porta-voz das aspirações 

populares não foi apenas produto de sua atuação nas lutas, mas também, do reforço de 

sua figura pela própria burguesia, ―quando ficou claro, durante a Constituinte de 

1986/88, que não era uma ameaça ao regime democrático em formação‖(ARCARY, 

2013, p. 2-3). Ainda segundo o autor,  a classe dominante o ofereceu visibilidade 

política, pois já havia demonstrado que era oposição, mas não um inimigo do regime 

democrático-liberal e, desde 1994, já era considerado uma alternativa para exercer o 

poder em época de crise econômica e social: 

―Lula e Zé Dirceu assumiram, publicamente, mais de uma vez, compromissos 

com a governabilidade das instituições, exercendo pressões controladoras 
sobre os movimentos sociais sob sua influência. Lula não foi um improviso 
como Kirchner. Lula não foi uma surpresa como Evo Moralez. Lula não foi 
considerado um inimigo como Hugo Chávez.[...]O governo Lula dobrou-se 
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diante do imperialismo e da burguesia brasileira como produto de uma 
estratégia política consciente‖ (2013, p. 3-4) 

c) O foco na arena eleitoral e a campanha de 2002  

O giro à direita do PT, não começou com a chegada de Lula à presidência. Caio 

Navarro de Toledo coloca que o eleitoralismo do PT se inicia com a crescente 

priorização da arena institucional, em detrimento da organização dos trabalhadores, o 

que o fez construir alianças com as forças políticas conservadoras comprometendo 

bandeiras e princípios antes defendidos pelo partido. 

―A luta ideológica, assim, foi praticamente abandonada pois, segundo a 
burocracia partidária, ela não é eficiente na conquista dos votos; ao contrário, 
apenas assusta os eleitores como as campanhas presidenciais anteriores a 
2002 teriam comprovado. O PT que, em seus tempos heróicos, afirmava ser 
diferente de tudo o que existia na política brasileira, parece ter dado o ―salto da 
modernidade‖ (2013, p. 16) 

Pode-se concluir que os governos neoliberais levaram à precarização da vida 

dos trabalhadores e o aumento da exploração e que, assim, algumas medidas foram 

tomadas para conter uma possível explosão, sendo uma delas permitir a eleição de um 

governo de frente popular para a presidência da república em 2002.Lula e o PT, a partir 

da eleição de 2002, se consolidam como alternativa da burguesia em meio a uma crise 

que esta não teria as mesmas habilidades de controlar. Lula no Brasil, vem como papel 

preventivo tendo em vista as situações revolucionárias na América Latina. Mesmo antes 

de assumir o poder, a direção majoritária do PT já demonstrava a sua compatilidade 

com o Estado Burguês e as políticas de desmobilização da classe trabalhadora para 

aplicar uma política econômica nos marcos do neoliberalismo. A própria campanha de 

2002 é muito significativa neste sentido.  

Caio Navarro de Toledo afirma que, tendo em vista a possibilidade de eleição, a 

militância do PT foi colocada a reboque do marketing político. Duda Mendonça, o 

marqueteiro da campanha eleitoral de 2001, fez de Lula o candidato ―de paz e amor‖ e 

dava a idéia de um partido de esquerda amadurecido, destituído de sua antiga retórica 

da radicalidade:  

―Além de constituir um explícito compromisso com o capital financeiro – fato 
que, no início, foi enganosamente interpretado apenas como uma ―manobra 
tática‖ para acalmar o mercado financeiro (na ocasião, alarmado com a 
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possibilidade da vitória eleitoral do operário e ―esquerdista‖ Lula da Silva) –, a 
―Carta ao Povo Brasileiro‖ é exemplar na medida em que contém os 
pressupostos e os delineamentos da política neoliberal que, no ano seguinte, 
Antonio Palocci & Henrique Meirelles4 viriam implementar: cumprimento dos 
contratos, pagamento da dívida, manutenção de altas taxas de superávit 
primário etc.‖ (2013, p. 6) 

E como colocou, Francisco de Oliveira, a carta ao povo brasileiro foi um recado 

claro ao empresariado, às instituições ―policiais‖ do capital financeiro, FMI, BIRD, BID e 

OMC, às grandes empresas e às grandes potências capitalistas: um governo Lula não 

romperia contratos. 

4.2 Os governos Lula (2003 – 2010) 

―Ao contrário de Lênin, que percebeu a falência do sistema de poder e 
aprofundou-a dirigindo o movimento para a revolução socialista, Lula recompôs 
o sistema político que o turbilhão combinado da desregulamentação de FHC e 
da globalização havia implodido.‖ (Oliveira, 2006, p. 7) 
 
――O governo nega-se a criar as condições políticas para o rompimento da vasta 
frente que elegeu Lula e modula cautelosamente os seus movimentos. Quer dar 
finalidade estratégica a essa frente (...) ‖. Tarso Genro, Esquerda em processo, 
Vozes, 2004. ps. 70/71  ― (GENRO apud TOLEDO, 2013, p.15) 

O esclarecimento anterior ajudará a compreender porque Lula conseguiu reforçar 

a estabilidade institucional do regime político presidencialista. Seus governos, ―foram 

quase sem reformas progressivas e muitas reformas reacionárias, porém, com uma 

governabilidade maior que seus antecessores.‖ (ARCARY, 2013). Porém é importante 

analisar alguns outros temas.  

a) Política econômica nos governos Lula 

Ainda que a ―Carta ao povo brasileiro‖ já delineasse parte das políticas que 

seriam implementadas pelo primeiro governo Lula, a guinada à direita do PT na 

presidência surpreendeu grande parte dos analistas, tendo em vista a formação dos 

ministérios e a manutenção do tripé macroeconômico dos mandatos do presidente 

Fernando Henrique Cardoso. 
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Um dos elementos mais sintomáticos foi a escolha do presidente do Banco 

Central. Henrique Meirelles que acabara de se candidatar pelo PSDB a deputado 

federal assumiu o cargo em 2002. Sobre a escolha de Meirelles, Francisco de Oliveira 

afirma que  

―Meirelles foi o sexto ou sétimo convidado para o cargo e os que 

recusaram eram todos,sistematicamente,altos executivos do sistema financeiro, o 

que mostra a escolha de política por parte do PT e do presidente Lula. Não 

era,pois,desde o início,algo transitório para acalmar o mercado, mas uma 

orientação política‖.(2006, p.8) 

 

Segundo Arcary (2013, p.4): 

 
―O mais importante, no entanto foi a manutenção do tripé da política econômica 
herdada do governo de Fernando Henrique Cardoso e supervisionada pelo FMI: 
a garantia do superávit primário acima de 3% do PIB, o câmbio flutuante em 
torno dos R$2,00 por US$1,00, e a meta de controle da inflação abaixo de 6,5% 
ao ano. Não deveria surpreender o silêncio da oposição burguesa, e o apoio 
público indisfarçável de banqueiros, industriais, latifundiários e dos investidores 
estrangeiros. [...]Os grandes capitalistas nunca ganharam tanto dinheiro como 
nos oito anos de Lula na presidência, uma façanha que ele próprio, 
despudoradamente, reivindicou. Basta lembrar que os bancos bateram todos os 
recordes de rentabilidade.‖  

Francisco de Oliveria em ―MOMENTO LENIN‖ coloca que o centro de gravidade 

do governo Lula, mesmo que estando a frente um partido saído do movimento sindical 

que se autodenominou ―dos trabalhadores‖, está diretamente ligado aos processos de 

financeirização do capitalismo no Brasil. 

Sobre o BNDES, por exemplo, Arcary assim como Francisco de Oliveira também afirma 

o papel que o banco cumpriu nessa lógica econômica. Arcary afirma que quanto a crise 

mundial de 2008, Lula teria protegido o capitalismo dos capitalistas, sendo o BNDES 

acionado para favorecer a formação de grandes corporações nacionais financiando 

aquisições e fusões.  Francisco de Oliveira afirma que este foi feito para funcionar como 

um tipo de UTI das grandes privatizações fracassadas.  

Muitos nomes diferentes foram dados para políticas econômicas que no seu 

conteúdo mantinham a política neoliberal. A exemplo disso podemos citar alguns 

pontos importantes. Primeiro o ―novo-desenvolvimentismo‖.Rodrigo Castelo indica que 

a partir do segundo mandato de Lula (2007-2010) com o crescimento econômico e a 

http://pt.wikipedia.org/wiki/PSDB
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elevação tímida de alguns indicadores sociais, o tema do desenvolvimentismo voltou ―à 

moda‖no Brasil, como novo desenvolvimentismo ou social-desenvolvimentismo.  

Segundo seus ideólogos, o Brasil viveria uma etapa de desenvolvimento capitalista 

inédita conjugando crescimento econômico e justiça social, apontando um rompimento 

com o neoliberalismo. Alguns autores como Emir Sader, chegam a afirmar que a 

América Latina vive uma fase pós-neoliberal. Porém se analisarmos a política 

econômica no governo Lula, o que vemos é a manutenção do plano econômico 

anterior, ainda que com pequenas modificações. Esse novo desenvolvimento que 

surgiu no século XXI após o esgotamento do neoliberalismo, apresentou-se como uma 

suposta ―terceira via‖. Suas primeiras elaborações foram escritas já no primeiro governo 

Lula por Luiz Carlos Bresser Pereira, então intelectual orgânico do PSDB, surgindo 

assim ―do seio da intelectualidade tucana que implementou o neoliberalismo no país” 

(Castelo, 2012, p.12). O centro desse novo desenvolvimento seria, na verdade, o 

desenvolvimento da ordem burguesa no Brasil. 

Outro ponto importante seria o PAC, em ―NOTAS SOBRE O PAC: UM PASSO 

ATRÁS‖, Plínio de Arruda Sampaio Jr.(2007, p.1) faz uma importante consideração: 

―Anunciado como uma guinada na política econômica, o Programa de 
Aceleração do Crescimento (PAC) foi recebido por muitos – à esquerda e à 
direita – como uma negação da herança neoliberal e a volta do papel regulador 
do Estado na economia. Nada mais longe da realidade. As medidas anunciadas 
são apenas um pouco mais do mesmo. Seus fins e seus meios enquadram-se 
perfeitamente nos parâmetros do padrão de acumulação neoliberal-periférico, 
implantado por Collor de Mello, consolidado por FHC e reciclado e re-legitimado 
por Lula da Silva. Apresentada como tábua de salvação que lograria finalmente 
concretizar o prometido ‗espetáculo do crescimento‘, a estratégia de aceleração 
do crescimento organiza-se em função de dois objetivos primordiais: 
enfrentar o estrangulamento na infraestrutura econômica nas áreas de 
energia, transporte e portos; e incentivar a iniciativa privada a sair da 
especulação financeira e realizar investimentos produtivos.‖ 

Outro tema importante gira em torno das políticas compensatórias. Sobre os 

programas de transferência de renda, Gelsom Rozentino de Almeida(2013, p. 11) 

afirma que se politicamente o governo Lula se caracterizou pela busca da conciliação 

de interesses classistas entre capital e trabalho e entre as frações da burguesia, 

economicamente aplicou políticas que mantiveram a hegemonia do capital financeiro e 

afirma:  



42 
 

―Não houve nenhuma contradição entre o desenvolvimento da política 
econômica do governo Lula, voltada para o grande capital, em particular o 
capital-imperialismo, e a realização de programas de transferência de renda, 
direcionados às parcelas mais pobres da população, tal como o Bolsa Família. 
Desde o início ficou evidente a busca de um governo ―para todos‖, buscando a 
conciliação de interesses de classes e frações, além da incorporação dos 
setores desorganizados em sua base política. O fato de grande parcela ter sido 
retirada da pobreza absoluta não significou a eliminação dos fatores 
determinantes da pobreza, nem impediria a sua reprodução. E mais: a 
expansão do mercado interno com a incorporação de milhões significou a 
ampliação e consolidação de valores conservadores relacionados ao consumo, 
a propriedade privada, ao mercado. Ocorreu pois, um aprofundamento do 
capitalismo no Brasil.‖ 

E como explica Badaró (2013,p.5), esta não era naquele momento 

essencialmente uma proposta da esquerda, mas sim do banco mundial: 

―Desde 1990 o banco mundial e outros organismos avaliando os efeitos 
desastrosos das políticas neoliberais passaram a recomendar políticas sociais 
de assistência social e não de garantia de direitos univerais, o governo lula 
aproveitou essa fase para ampliar políticas focalizadas que FHC jah 
implementava.― 

Por isso, como afirma Caio Navarro de Toledo (ano), as classes dominantes 

reconheceram a segurança do governo de um ex-operário aos seus lucros.   

Nesse sentido a Reforma da Previdência também apresenta um importante 

elemento. Não só pela reforma em sim, mas pelo processo que girou em torno desta 

devido às disputas internas dadas pela esquerda do PT. Por conta de 4 parlamentares, 

conhecidos como ―os radicais‖ do PT votarem contra a Reforma, estes foram expulsos 

do PT, dando origem ao PSOL. no artigo ―PT 30 anos: democracia, socialismo, 

transformismo e o poder.‖  Gelsom Rozentino de Almeida (2013, p.6) afirma que:  

―A maior surpresa oferecida pelo governo Lula foi o seu projeto de contra-
reforma da previdência social dos funcionários públicos, encaminhada em abril 
de 2003 para o Congresso Nacional e aprovada em dezembro do mesmo ano. 
Nele o governo retomava os principais pontos que haviam sido derrotados 
durante a reforma promovida por FHC, derrota imposta pela oposição liderada 
pelo PT. Seus principais pontos foram: o estabelecimento de um teto para a 
aposentadoria dos servidores, pondo fim ao direito à integralidade; e o início de 
procedimentos que visam a unificação entre o Regime Geral da Previdência 
Social, aplicado ao setor privado, e o dos funcionários públicos. Contrariando o 
princípio de reciprocidade, foi estabelecida a contribuição para os aposentados. 
Foi criado também um teto para a aposentadoria dos funcionários públicos e a 
previdência complementar. Esse teto pode ser interpretado como quebra do 
contrato de trabalho, pois romperia com a integralidade de salários percebidos 
na ativa.‖ 
 

Toledo (2013, p.10), afirma que: 
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―Em fins de 2005, ao ser homenageado por uma revista de negócios (Istoé), 
Lula – aplaudido por empresários e figuras da alta sociedade paulista – afirmou 
que qualquer pessoa com mais de 60 anos, que insista em se declarar de 

―esquerda‖, ―não podia estar bem da cabeça‖ (onde?) 

Desse modo, a evidência é conclusiva: contrariamente ao argumento de 

intelectuais como Emir Sader de que há uma ruptura com o modelo liberal nos governos 

Lula, o que de fato acontece é que o processo de liberalização econômica que se 

consolida e até mesmo avança (GONÇALVES, 2013).Assim, como coloca David 

Maciel(2013) em oito anos o governo Lula foi capaz de consolidar o neoliberalismo, 

atraindo o apoio ativo das principais organizações trabalhistas e o apoio passivo das 

enormes massas de trabalhadores desorganizados, por meio do lulismo e das políticas 

sociais compensatórias, esvaziando significativamente a perspectiva anti-neoliberal 

alimentada pelo conjunto da esquerda e pelos movimentos sociais nos últimos 20 anos.  

Como afirma Milton Pinheiro (2013, p.8): 

―O partido do governo está confortável na lógica do capital. É aliado das forças 

conservadoras na política brasileira, age em conjunto com as várias frações de 
classe da burguesia, não só para aplicar as políticas econômicas que 
interessam a esta classe, mas também para fazer o enfrentamento aos 
trabalhadores que, rompendo com o processo ideológico da pacificação, lutam 
no fogo da conjuntura. Mais ainda, a política do neo-desenvolvimentismo do 
bloco monopolista interno, procura derrotar os lutadores em confronto, do ponto 
de vista estratégico, para cooptá-los do ponto de vista tático, impedindo que 
eles lutem na defesa de seus direitos e pelas garantias mínimas das condições 
de trabalho, da melhoria salarial e da mobilização democrática na sociedade 
brasileira.‖ 

b) Burocratização, desmobilização e repressão 

―[...] Essa ―negociação‖ idealizada esconde a fraqueza do governo frente ao 
empresariado, nacional e internacional. Quando se trata de matéria atinente a 
amplos grupos sociais de trabalhadores de diversas categorias, simplesmente 
não há ―negociação‖, como foi o caso da reforma da previdência dos servidores 
públicos‖. (MOMENTO LENIN, 2006, p.9) 

Como vimos no capítulo anterior, os governos de Frente Popular, além de acabar 

aplicando uma política que tende a ir cada vez mais a direita, também tem um 

importante papel na desmobilização da classe trabalhadora. Nesse sentido alguns 

elementos são importantes nos governos do PT. Para analisarmos este tema é 
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importante compreender a desmobilização e a burocratização durante esses governos 

e em consequência destes. Francisco de Oliveira(2006, p.4), coloca:  

“A transferência do PT para o interior do governoimediatamente provoca a 
paralisia dos movimentos sociais.Aqui,em termos gramscianos,o amplo 
―movimento‖ da conquista do governo anulaas ―posições‖ anteriores, pois o 
partido da oposição transforma-se nopartido da ordem.A perplexidade dos 
adversários e dos aliados,e principalmentedos próprios petistas de esquerda,é 
total.‖ 

Para compreender como esta se deu nos governos Lula, um tema importante é o 

da burocratização. Nos governos Lula, entre outros autores, Badaró (2013) enfatiza o 

tema da incorporação de dirigentes sindicalistas aos marcos da administração dos 

interesses do capital. 

Coggiola (2013, p.4), afirma:  

―Ao contrário, o que houve foi uma crescente desmobilização, inclusive do MST. 
Onze dos ministros de Lula tinham sua origem na CUT, além de outros 66 ex-
sindicalistas com funções no primeiro escalão do governo.‖ 

Gelsom Rozentino de Almeida(2013, p.11) também coloca a importância desse 
tema:  

―Acentua-se no Governo Lula o processo político de acomodação da nova elite 
política ao sistema político; de cooptação dos dirigentes partidários, sindicais e 
populares pelo governo e seu alojamento na estrutura burocrática do Estado; de 
aceitação da elite sindical do modelo neoliberal. Dessa forma, impede-se a 
superação do modelo, desmobiliza-se o movimento sindical e os movimentos 
sociais, com graves consequências para a esquerda.‖ 

Oliveira (2006, p.18) coloca que ao contrário da crítica freqüente de que o PT 

aparelhou o Estado ao colocar os militantes nos cargos públicos, na verdade o que se 

deu foi a estatização do PT:  

―A estatização do PT é, em parte, produto do fato de que o partido,aoassumir o 
governo,transforma-se em partido da ordem,no sentido rigorosodo termo.Disso 
advêm,em primeiro plano,suas contradições comas organizações de 
classe,com os movimentos sociais e com o que a literaturavem chamando, de 
modo amplo, ―sociedade civil‖. Como partido,ele cresceu subvertendo a ordem, 
desordenando-a; como governo,sua primeira tarefa é a da conservação da 
ordem. Essa tensão e essamudança de ―posições‖ são quase inescapáveis, 
mesmo em se considerandoque a capacidade de organização da sociedade 
cresceu enormementenas décadas de ―invenções‖ políticas.‖ 

João Machado (2013, p.5), neste mesmo sentido afirma que: 
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 “Ao contrário do que gostam de dizer setores da direita tradicional, o PT não 
―aparelhou‖ o governo, ou o Estado; foi o Estado burguês brasileiro que, 
transformando o PT em seu agente, cooptou e corrompeu a maior parte do que 
eram em 2002 a esquerda brasileira e os movimentos sociais (cooptou e 
corrompeu a maior parte de seus quadros, e não apenas de suas direções). 
Com isto, o resultado dos governos do PT não foi nenhuma aproximação, nem 
mesmo milimétrica, do socialismo, da emancipação humana. Pelo contrário, foi 
um maior distanciamento. Parte substancial de uma geração de militantes 
políticos e sociais foi perdida para a luta socialista; tornou-se, na verdade, um 
obstáculo. Se até 2002 a credibilidade de um projeto socialista era maior no 
Brasil do que em outros países, depois disto esta relação se inverteu.  
É provável que hoje o neoliberalismo esteja mais fraco do que em 2002. Mas 
isto não tem nada a ver com os governos do PT (que, pelo contrário, 
reforçaram, de conjunto, o neoliberalismo, ainda que tenham introduzido 
pequenas modificações em seu curso), e sim com a crise internacional.‖ 

Nesse sentido, não podemos deixar de mencionar a CUT. Sobre esta, Badaró (2013, 

p.2) afirma que, se antes do governo PT esta se colocava em oposição às medidas 

governamentais, com o PT a frente do governo foi diferente:  

―É fato, porém, que todo esse quadro teve sua culminância no governo de Lula 
da Silva, pois se até então a principal central sindical brasileira se posicionava 
de forma geral na oposição às medidas governamentais, com o PT no governo 
federal (como ficou claro desde a aprovação da contra-reforma previdenciária 
de 2003), a vinculação ao governo, como seu braço no meio sindical, tornou-se 
evidente. Alguns episódios ilustraram isso com clareza. O presidente da 
república indicou o candidato a presidente da CUT, Luiz Marinho, que acabaria 
eleito no congresso da central em 2003. No ano seguinte, nomeou-o para 
comandar o Ministério do Trabalho. A tarefa pareceu tão natural, que o 
presidente da CUT apenas se licenciou de suas funções para assumir o cargo 
de ministro. Em cargos dos diversos escalões do governo, nas empresas 
estatais, nos seus conselhos de gestão e nos conselhos das empresas privadas 
com participação acionária do Estado ou dos fundos de pensão das estatais, 
ex-dirigentes cutistas passaram a encontrar um novo ―habitat natural‖.) 

E afirma que: 

 ―O fato de que nos dias atuais poucas mobilizações sejam levadas a cabo 
pelas direções dessa enorme máquina sindical representada pela CUT apenas 
reforça nossa hipótese de que seu papel hoje é muito mais o de conter lutas do 
que o de dirigi-las.‖ (p.4) 

Coggiola (2013, p.9) também coloca a questão da CUT: 

―A CUT, depois de apoiar a reforma da Previdência, furar a maior greve dos 
servidores públicos federais da história do país, enterrar várias campanhas 
salariais e também as greves dos trabalhadores dos correios, passou a 
defender o aumento da lucratividade dos bancos, ampliando, pelo mesmo 
mecanismo, as dívidas e a quantidade de trabalhadores endividados, 
comprometendo ao máximo os salários. Isso foi produto do convênio entre as 
centrais sindicais e os bancos para a abertura de linhas de microcréditos para 
trabalhadores contraírem empréstimos, dando como garantia de pagamento o 
desconto em seus holerites.‖ 
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Ao mesmo tempo, Badaró (2013, p.8) enfatiza outro importante tema, o da 

repressão, pois: 

“ De forma análoga, os militantes e movimentos sociais que ousam continuar 
lutando são cada vez mais tratados de forma policial-penal, demonstrando que 
a margem de atuação para uma oposição não-consentida é cada vez menor, 
ainda que o sistema eleitoral funcione sem restrições, o parlamento não sofra 
intervenções, os partidos se revezem nos governos e a democracia parlamentar 
seja festejada como conquista final.‖ 

Milton Pinheiro (2013, p.4), também afirma esse papel repressivo: 

―Ao lado disso, o governo burgo-petista conseguiu, do ponto de vista das lutas 
sociais, estabelecer normas para a ―pacificação‖ de classes que faz avançar a 
contrarrevolução preventiva (FERNANDES, 2006), ao lançar um conjunto de 
regulações que contribuem para criminalizar os movimentos populares e 
reforçar a lógica punitiva do Estado burguês.‖ 

c) Corrupção como acomodação à ordem burguesa 

Não é de se espantar que escândalos de corrupção tenham aparecido nos 

governos do PT. Não por conta dos argumentos defendidos de forma hipócrita por 

alguns setores da burguesia, mas porque o PT se acomodou a ordem burguesa, ao 

Estado, aos seus privilégios.  

Em Momento Lenin (2006, p.44-45), Francisco de Oliveira coloca que:  

―A caneta que nomeia 20 mil funcionários— quando, diz-se, o presidente da 
França ao empossar-senomeia apenas 300 — é o grande fator de corrupção, 
pois transformamilitantes em funcionários e ideologia em interesses materiais:a 
grandemaioria desses cargos e funções recebe salários várias vezes acima 
damédia brasileira, e os ―marajás‖ das grandes empresas estatais 
tiramremunerações que vão muito além de trinta vezes o salário-mínimo 
brasileiro.Além disso,as funções de governo obrigam ao contato diário comas 
grandes empresas,o que abre o flanco para todo tipo de corrupção;nasgrandes 
empresas estatais, elas são mesmo parte do núcleo duro dagrande burguesia 
globalizada.‖ 

Sobre o caso de maior repercussão durante o governo Lula, o mensalão, Caio 

Navarro de Toledo (2013) afirma que este revelam o comprometimento de importantes 

dirigente do PT com o fisiologismo. 

 ―Se no plano da política econômica, o governo e o PT capitulam diante do 

conservadorismo econômico dominante no capitalismo mundial, no plano da 

política institucional cultivam eles o pragmatismo sem princípios, o conformismo 



47 
 

e a resignação diante de valores e práticas consagradas pela cultura política 

das classes dominantes.‖ (p.23) 

―o domínio de setores partidários – críticos do socialismo – que permanecem 

indefinidamente no poder; a prática da cooptação – que se viabiliza com a 

oferta de cargos no Executivo federal – a fim de neutralizar ou enquadrar 

politicamente os setores críticos; a ausência da militância de esquerda no 

debate partidário ao mesmo tempo em que os membros do partido passam a 

ser recrutados nas distintas máquinas das administrações, nas assessorias 

parlamentares etc como também nas despolitizadas bases eleitorais dos altos 

dirigentes do partido.‖ (p.27) 

4.3 Algumas conclusões  

Assim, como coloca Badaró(ano), PT  e Lula chegaram ao governo 

comprometidos com a reprodução da dominação burguesa, recebendo apoio de amplos 

setores da burguesia.  

João Machado (2013, p.2) também nesse sentido afirma:  
 

―Não pode haver nenhuma dúvida de que o PT, desde o início do governo Lula, 
se propõe a administrar o Estado burguês e o capitalismo brasileiro, afirmando 
que isto pode ser feito em benefício de todas as classes sociais. De forma nem 
sempre muito explícita, e certamente pouco enfática, o PT continua a se 
considerar um partido (predominantemente) dos trabalhadores; logo, ele se 
propõe a fazer um governo na linha do que o marxismo sempre chamou de 
―colaboração de classes‖. Os governos do PT são, então, governos 
majoritariamente dirigidos por um partido que se reivindica dos trabalhadores, 
em aliança com partidos que fazem reivindicação semelhante (como o PC do B) 
e com outros explicitamente burgueses, inclusive com vários que estão entre os 
mais à direita do país. São governos inequivocamente burgueses.‖ 

O governo Lula, como afirma Arcary(ano) dobrou-se diante do imperialismo e da 

burguesia brasileira como produto de uma estratégia política consciente. E inclusive 

atuou como interlocutor do governo norte-americano na Venezuela, Bolívia e equador, 

com influencia moderadora.  

Como coloca Coggiola (2013, p.4): 

―A Frente Popular do PT, no Brasil, foi peça decisiva no desenho da política 

norte-americana na América do Sul, por ter desmobilizado o proletariado 

brasileiro e por ter intervindo ativamente na contenção da radicalização 

―andina‖, o que não lhe poupou conflitos derivados dos interesses específicos 

do Brasil nesses países (com Bolívia, Equador e Paraguai). A burguesia 

brasileira e os capitais estrangeiros instalados no Brasil investiram 

pesadamente nas nações vizinhas, em especial em petróleo, obras públicas e 
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siderurgia, e por isso se viram obrigados a desenhar sua própria política nesses 

países. O governo Lula fez um ―meio de campo‖ entre os EUA e os regimes 

―radicais‖ (Chávez, Evo Morales, Correa). A esquerda, no entanto, assegurou 

que a vitória eleitoral de Lula ―dará ânimo a todo o povo brasileiro e vai gerar 

um processo de ascensão do movimento de massas‖ (Stédile, coordenador do 

MST).‖ 

Não à toa, Lula foi colunista do New York Times para escrever sobre política 

internacional a combate à pobreza. 

Nesse sentido, Maria Orlanda Pinassi (2013, p.1) afirma que: 

 ―Ao completarem 10 anos no alto da administração do Estado brasileiro, podem 
gabar-se de atingir, num só golpe, a objetividade e a subjetividade da classe de 
suas próprias origens, manejando, com sucesso, a mais enganosa das alianças 
políticas de nossa história: a relação entre capital e trabalho.‖ 

 

Milton Pinheiro (2013, p. 8) também tira importantes conclusões: 
 

 ―A política do governo petista é reafirmação de ações que consolidam um 
receituário que possibilita - através da lógica de sociedade de consumo dirigido 
das amplas massas – impedir qualquer perspectiva de resistência da classe 
trabalhadora às ações da burguesia. A visão estratégica do horizonte petista só 
vai efetivamente, até a democracia burguesa no geral.‖ 
―O partido do governo está confortável na lógica do capital. É aliado das forças 
conservadoras na política brasileira, age em conjunto com as várias frações de 
classe da burguesia, não só para aplicar as políticas econômicas que 
interessam a esta classe, mas também para fazer o enfrentamento aos 
trabalhadores que, rompendo com o processo ideológico da pacificação, lutam 
no fogo da conjuntura. Mais ainda, a política do neodesenvolvimentismo do 
bloco monopolista interno, procura derrotar os lutadores em confronto, do ponto 
de vista estratégico, para cooptá-los do ponto de vista tático, impedindo que 
eles lutem na defesa de seus direitos e pelas garantias mínimas das condições 
de trabalho, da melhoria salarial e da mobilização democrática na sociedade 
brasileira.‖ 

Oliveira (2006, p. 46-47) faz uma analogia entre a posição de Lenin frente ao 

governo provisório e Lula:  

―Lênin percebeu o fracasso de Kerensky e da via democrática num país apenas 
saído da servidão,e investiu na desestruturação total do sistema que Kerensky 
buscava refazer; Lula fez exatamente o programa de Kerensky, e por isso 
fracassou,embora ainda não tenha encontrado seu Lênin. A ―indeterminação‖ 
nos dois casos é similar, pois o Rubicão de Lênin também estava altamente 
pré-determinado pelo expansionismo capitalista russo sob aégide dupla franco-
alemã;é a Revolução que o revoga.Lula,sua eleição e seu governo foram 
altamente pré-determinados pela intensa globalização e desestatização: seu 
governo não as revoga, mas as sanciona e se submete a elas. Havia alguma 
chance para uma trajetória diferente? Trótski responde na sua História da 
Revolução Russa, cujo primeiro volume tratou de mostrar como era implausível 
a Revolução, enquanto os seguintes demonstram como a Revolução desfez a 
contradição,fazendo-se.‖ 
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5 Considerações Finais 

 

Ao longo do presente trabalho, procuramos compreender a experiência dos 

governos Lula segundo uma visão marxista, partindo de dois pressupostos teóricos: 

Estado e Frente Popular. A importância de compreender estes conceitos consiste no 

fato de que ainda que com diferentes contextos históricos, o sistema capitalista não 

mudou sua essência. Sendo assim, a concepção de Lenin, Marx e Engels sobre a 

natureza de classe do Estado burguês e de seu papel dominador não é ultrapassada.  

A Frente Popular e suas experiências, ao contrário do que pretendem os 

reformistas, seja de 1917 ou de 2014, nos confirma na verdade a atualidade dessas 

teorias no fracasso dessa estratégia. Pode-se questionar então a atualidade da teoria 

de revolução socialista visto a burocratização ocorrida nos países em que as revoluções 

socialistas aconteceram. Porém, o centro da questão não se encontra na probabilidade 

matemática ou não das revoluções darem certo e sim nos elementos do presente que 

podem ser construídos – ou destruídos, como é o caso das frente-populares – para a 

emancipação dos trabalhadores. Por isso o tema da Frente Popular é tão fundamental. 

Pois não se trata apenas de um debate teórico, mas de uma estratégia que vem sendo 

colocada em prática há anos por setores da esquerda que leva a uma derrota para a 

classe trabalhadora. Uma derrota que gera sua desmobilização, sua desorganização e 

um retrocesso na sua consciência.  

Isto porque esta estratégia tem como base não só a aliança entre partidos da 

classe dominante e partidos da classe dominada, mas também porque leva a classe a 

ter ilusões de que é possível mudanças realmente estruturais dentro dos marcos do 

Estado burguês. Ora, se o Estado é burguês, tamanha seria a ingenuidade dessa 

classe ao permitir que outra tome tão fácil assim a frente dessa estrutura. Pelo 

contrário, a frente popular não vem apenas como estratégia dos ditos revolucionários 

de duas etapas permanentes, mas também como estratégia da própria burguesia. Não 

é a toa que suas maiores experiências surjam em momento de ascensão da classe ou 

para a prevenção de um ascenso. Pois um operário pode ser tolerado ao governar ao 

lado da burguesia, mas um possível duplo poder, em que a classe se auto-organize e 

comece a construir um duplo poder, isso não é tolerado. A política de burocratização, 
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de domesticação de setores da esquerda ao Estado Burguês, através de privilégios, 

não é uma novidade. E se mostrou muito eficaz ao longo dos anos para conter as 

massas revolucionárias.  

Isso não quer dizer que os revolucionários não possam atuar nas eleições 

burguesas ou até em alguns casos realizar uma gestão proletária. A questão é que esta 

tática não estando a serviço da emancipação dos trabalhadores a partir de uma 

revolução socialista, como mostram as evidências, levará necessariamente ao 

retrocesso. 

Mas como alguns autores evidenciam, as frentes populares sofreram adaptações 

e o caso do Brasil é importante nesse sentido. Isto porque sua guinada à direita se deu 

de forma extraordinariamente rápida.  O PT não atuou apenas como um partido 

reformista que poderia vir a acreditar numa possível mudança estrutural nos marcos do 

Estado Burguês. Ao contrário, ele veio de forma consciente para salvaguardar este 

Estado. Junto a setores da burguesia nacional e internacional foi este o principal papel 

que Lula cumpriu. A direção do PT e Lula não só ajudaram na desorganização da 

classe trabalhadora, na sua desmobilização, mas atuou para manter as políticas 

neoliberais que este tanto havia combatido nos anos anteriores. Mesmo com a 

oposição de esquerda do PT que combateu suas políticas internamente no partido 

levando a expulsão de quatro deputados federais por se posicionarem contra a reforma 

da previdência.  

As políticas implementadas pelo governo PT durante os anos Lula e seguidos 

pelos governos Dilma são conclusivas nesse sentido. Analisar o orçamento nacional 

durante estes governos é uma das maneiras de compreender. Quase metade do 

orçamento serve para o pagamento da divida publica.  

Um pouco antes de junho de 2013, Valter Pomar, membro do Diretório Nacional 

o Partido dos Trabalhadores, afirmou:  
―Que os governos Lula e Dilma fizeram concessões ao neoliberalismo, ninguém 
duvida. Daí não decorre, contudo, que a ação dos governos Lula e Dilma possa 
ser caracterizada como neoliberal. Se isto fosse verdade, provavelmente 
teríamos grandes manifestações por emprego e salário percorrendo as ruas do 
Brasil.‖ 

E agora após as jornadas de junho? Em 2013 o país foi tomado por ampla 

insatisfação social que fez com que milhões de pessoas ao redor de todo o país fossem 

às ruas, protagonizando as maiores mobilizações populares da história do país. Após 
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isto, uma onda de greves também se constitui com a greves de metalúrgicos, 

rodoviários, servidores públicos, garis entre outros setores lembrando que o número de 

greves já vinha aumentando de forma sintomática desde 2011 (Badaró, ano). Muitas 

dessas greves tinham uma especial caraterística: passavam por cima das direções 

sindicais que não tocavam as lutas.  

Não é à toa. Por conta da crise econômica, não só os governos brasileiros, mas 

em todo o mundo os governos tentam através de ajustes e retirada de direitos jogar a 

conta da crise econômica nas costas dos trabalhadores e da juventude. O Estado 

burguês e seus governos demonstram assim cada vez mais seu caráter de classe.  

A ideia de uma possível conciliação entre as classes dentro desse Estado,é o 

que na verdade hoje se mostra ultrapassado como democracia real para a classe 

trabalhadora. Pois, ainda que estejamos na república democrática, e esta seja a melhor 

forma de regime para a classe trabalhadora no estado burguês, se analisarmos as 

experiências ao redor do mundo, podemos chegar à conclusão de que esta dá cada vez 

mais exemplos do seu limite ―democrático‖ e de potente transformador social, e dá cada 

vez mais exemplos de que é na verdade, uma ditadura da burguesia. Por isso, da 

Europa, ao Brasil e dos  Estados Unidos ao México,  o que se pode ver é que todos os 

governos, sem exceção aplicam as políticas que beneficiam a classe dominante. Não à 

toa os que ocuparam Wall Street em 2011 levavam a bandeira do ―somos os 99%‖.   

As mobilizações ao redor do mundo trazem importantes responsabilidades para 

o conjunto da esquerda consequente. Nesse sentido, mais do que nunca é importante 

debater o tema da Frente Popular, visto que esta pode levar a uma derrota do 

movimento de massas. E no Brasil ainda é mais preocupante, visto que as massas, que 

vão às ruas questionando os governos seja eles a nível federal, ou estaduais necessita 

compreender que existe uma esquerda consequente que não tem nada a ver com o 

projeto que o governo do PT implementou. Que ao contrário, o rechaça ao lado delas e 

tem um projeto de esquerda consequente.  

Bom, se o governo do PT deixou uma lição é a de que nenhum partido ou 

dirigente está imune à corrupção, à burocratização. Mas algumas estratégias ao 

contrário de ajudar no principal para a emancipação dos trabalhadores, que é a sua 

auto-organização. Na verdade atuam de forma contrária, os confundindo e os 
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desmobilizando, podendo ter consequências trágicas. Como é o caso da Frente 

Popular. 

Assim, o fracasso dessa estratégia no país não deve servir como mero debate 

entre teorias, e sim, para tirar conclusões importantes para as lutas que surgirão no 

país. 
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