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Deus ou a Conjuntura: De quem é a Culpa? 

Breve análise das eleições em Fortaleza e do ciclo democrático e 

popular 

 

Pressupostos de análise: 

 

Partimos do princípio que a estratégia Democrática e Popular colocada em prática pelo 

Partido dos Trabalhadores (PT) chegou a seu ápice. Porém seu sucesso representou sua 

falência como estratégia revolucionária. É como uma estrela que a muito morreu, mas 

que ainda vemos no céu com a vaga ilusão de que existe. O PT é evidenciado através do 

Estado que administra – e que não é seu , de suas políticas e sua institucionalização. Seu 

lugar como centro de impulsão revolucionária extinguiu-se assim como seu projeto que 

no seu ápice tende a perecer, aparecendo como um prisma, onde apesar da luz sair com 

várias cores, conserva sua fonte original: o PDP.  

 

 

 

 

Esse projeto criado em meio a necessidade de dar uma resposta tanto ao stalinismo 

PCbista como à social democracia europeia, resgatando elementos da esquerda 

sobrevivente (pós Golpe de 1964), da teologia da libertação e do chamado novo 



sindicalismo[1]  fora impulsionado por um movimento real da classe trabalhadora 

pressionada pelo arrocho salarial da ditadura empresarial-militar e pela decadência das 

condições de reprodução da força de trabalho no Brasil devido às crises dos anos 70 e o 

desastroso plano econômico governamental. Consistia numa nova aliança que não mais 

aconteceria com a burguesia nacional, tal qual apregoava o Programa Democrático e 

Nacional do PCB. Aliança esta necessária para que se realizassem as chamadas 

“Reformas em Atraso”[2] fundamentais para a revolução socialista como pensavam os 

velhos comunistas, herdeiros de um marxismo positivista e de um "Brasil semi feudal". 

Se tratava agora em fazer aliança com os setores médios, a principio pequenos 

produtores e funcionários públicos de médio e baixo rendimento, por exemplo. Tais 

reformas não seriam feitas pelos liberais, seus idealizadores no longínquo séc. XVIII, 

mas pelos próprios trabalhadores! No Brasil, segundo tal projeto, só a dominação do 

aparelho governamental poderia ser capaz de trazer mais desenvolvimento das forças 

produtivas ou no baixo palavreado daqueles que um dia falaram pelos trabalhadores: 

mais democracia, mais nacionalismo. Esqueceram de escrever que “democracia” é 

apenas uma forma de administração do Estado da burguesia. Ainda bem que os fatos 

gritam, às vezes, mais que palavras. 

 

Destaque aos camaradas imbuídos do mais dialético marxismo, mesmo que isolados 

muitas vezes e servindo de exceção que confirma a regra, bradaram aos sete ventos que 

o capitalismo brasileiro já era totalmente desenvolvido, de forma desigual e combinada, 

com um parque produtivo de ponta, com um proletariado consistente, inserido 

subordinadamente nas relações capitalistas internacionais e com uma burguesia que se 

adaptou muito bem às exigências dos “odiosos” imperialismo e neoliberalismo sem ter 

que fazer tais reformas nem mesmo de forma mínima. Gritaram que uma revolução aqui 

seria socialista ou não seria. 

 

Hoje, se o PT e seu ciclo não representa a classe trabalhadora e também não pode ser 

confundido com os representantes liberais clássicos - PSDB e companhia - a qual bloco 

histórico, ou melhor, a que classe representa?  

Tal classe se encontra entre o proletariado e a burguesia. Essa classe precisa ser um 

tampão para a luta de classes, pois se o sistema mostra falhas (ou melhor crises) a esta é 

que primeiramente é exigida a cabeça no jogo da pequena política[3]. Este setor, 

apesar de apoiar o golpe de 64, alertava aos militares que a repressão aberta não era 



saudável para a manutenção do sistema, pois segundo a velha cartilha liberal: “o melhor 

sistema político para o capital é a democracia!”. Em sua gênese, tal classe social, a 

Pequena Burguesia, deu origem, junto com a classe trabalhadora para a disputa de 

eleições na França do séc. XIX, ao fenômeno que conhecemos como social 

democracia[4].  

 

Tal classe, débil que é, historicamente precisa de outra com maior poder para por seus 

projetos em prática. No Brasil, o combustível para o projeto democrático e popular  foi 

o ascenso das lutas da classe trabalhadora no fim dos anos 70 puxado pelo polo 

produtivo paulista, mais precisamente o ABC paulista. 

 

Em poucas palavras, a classe nesse período ensaiou um salto para além do que vivia: do 

arrocho salarial imposto pela ditadura, da repressão e da consciência da classe em si. 

Afirmou claramente, em seu inicio, um objetivo socialista. Com o tempo, infelizmente, 

como em um ciclo vicioso, tal organização de classe virou seu contrário, se 

burocratizou, inchou como uma gigante vermelha à beira da morte. Acabou o 

combustível revolucionário e começou a queimar um combustível que não era seu, uma 

estratégia social democrata pequeno burguesa que não chega nem aos pés das 

experiências da Europa, onde os partidos se esfacelaram na esfera do consenso quando 

chegaram ao poder e não antes, como atesta a famosa “carta aos brasileiros" (2002) do 

funcionário do Capital Luiz Inácio Lula da Silva. Nada foi por acaso, porém hoje é 

necessário um inventário. 

 

É necessário refazer tais lembranças, construir nossos inventários, recauchutar nossas 

ferramentas para esse período confuso, tendo em vista que velhas carcaças políticas 

estão sendo reanimadas a partir dessa estratégia já superada pela história no que 

concerne à revolução. Estes grupos estão fadados à impotência revolucionária. Quando 

muito, conseguirão um lugar ao sol nas folhas de pagamentos do Estado enquanto 

bradam aos setes ventos: “democracia, socialismo e liberdade!”. 

 

Fortaleza-CE 

Mesmo as estrelas morrem. Uma estratégia política ou uma organização encontra muitas 

vezes seu fim numa cova que ela própria cavou. Abismados com a imprevisibilidade 



(pelo menos para seus militantes) da hora em que a história cobra seu preço, os tais 

agentes imaginam que tudo se deve a super poderosa conjuntura ou quando muito a um 

vilão místico igualmente imprevisível, a exemplo do “odioso neoliberalismo" que por 

muito tempo serviu de desculpa para manter o consenso de classe, pois a "direita" (diga-

se de passagem, categoria explicada de forma muito vaga) a qualquer hora poderia 

tomar o poder dos trabalhadores. 

Estaria o PT e sua estratégia política caminhando para a extinção? Para além da 

constatação do esgotamento do PDP tal reflexão é necessária para todo revolucionário 

coerente, preocupado com o futuro da revolução brasileira e internacional. A partir de 

nosso acúmulo teórico e de nossa práxis temos amadurecido duas teses: 1-De que o 

ciclo já mostra sinais de decadência (e que é possível traçar análises em médio 

prazo) e 2-De que a derrota do PT em Fortaleza CE (a exemplo de outras capitais) 

na luta eleitoral parece adiantar como será tal processo. Vamos a elas. 

1- O ciclo PT já mostra sinais de decadência. 

Há quem diga que o que entendemos por socialdemocracia, na verdade são os 

verdadeiros liberais, pois enquanto o liberal promete políticas de contenção da luta de 

classes através do Estado Burguês o social democrata as faz. A história da Social 

Democracia clássica (os anos de ouro do capital entre o pós-guerra e a crise dos anos 

70) nos mostra que tais políticas estão ligadas diretamente ao chamado desenvolvimento 

econômico. Por desenvolvimento econômico entende-se não só o aumento da riqueza de 

um país, mas principalmente o aumento da produtividade da força de trabalho, a 

consequente intensificação da extração de mais-valia o que está diretamente ligado à 

manutenção do baixo preço da força de trabalho. Não à toa tais governos assumem 

conotações nacionalistas, pois é através da arrecadação de impostos que se financia 

políticas assistencialistas no Brasil, como o Bolsa Família. 

Enquanto existe dinheiro e a capacidade de oferecer crédito (leia-se endividamento da 

classe trabalhadora), a social democracia e o bloco que se forma sob o comando da 

pequena burguesia se segura. Ora confundidos com socialistas pela burguesia liberal, 

ora confundidos com a burguesia liberal pelo bloco amorfo do democrático popular, 

seguem fazendo o "governo de todos" enquanto as principais centrais sindicais e 

movimentos sociais recebem overdoses de dinheiro público e criam dependência destes. 

Assim a crise é o acontecimento que aponta o fim do ciclo. Da mesma forma que foi a 



crise do petróleo dos anos 70 o inicio da decadência da social democracia europeia bem 

como o surgimento de governos conservadores como os de Thatcher na Inglaterra e 

Reagan nos USA. A crise serve para relembrar que o Capitalismo é irreformável e que a 

prioridade do capital é reproduzir-se, sacrificando os gastos públicos no investimento 

produtivo e no pagamento da dívida externa e interna. Apesar de o Governo Brasileiro 

afirmar que não fora afetado pela última crise em 2008, é sintomático os cortes de 

cinquenta bilhões nas áreas sociais acompanhado da tentativa do governo de crescente 

privatização de setores públicos, só pra citar dois exemplos o REUNI e o PROUNI, e a 

privatização dos hospitais universitários. 

A burguesia quando ameaçada pela crise social rapidamente substitui os governos social 

democratas pelos seus representantes diretos. No acirramento da luta de classes há uma 

tendência da aniquilação política da pequena burguesia que precisa da estabilidade do 

sistema para manter-se. Abre-se um período de luta política pelo direcionamento 

político da máquina burguesa e pela construção da memória, a historia então pode 

cumprir seu devir de se repetir hora como tragédia e depois como farsa. 

Projetamos, seguindo a tendência das últimas crises cíclicas do Capital (2001 e 2008), 

que o próximo período de crises possa estar em meados de 2016-2017, anos posteriores 

aos megaeventos no Brasil. Talvez seja um momento crítico para os imersos na 

máquina burocrática e para a classe em geral que poderá vislumbrar a queda do gigante 

e com isso abrir um novo período de florescimento da luta e da teoria revolucionária ou 

um período de volta dos governos clássicos conservadores iniciando um novo período 

de corte das poucas conquistas políticas do período. Achamos que o quadro aponta 

infelizmente para a segunda opção. 

Como afirmar isso diante do auge da máquina burocrática Petista com a conquista nas 

eleições de 2012 de nada mais nada menos que São Paulo, a capital do centro produtivo 

do país e que concentra 40% do PIB brasileiro? Mesmo a morte de uma estrela pode 

durar milhões ou até bilhões de anos. Talvez o exemplo de Fortaleza (e de outras 

capitais em que o PT fora derrotado nas eleições) nos forneça pista sobre esse funeral 

anunciado. 

2- Sobre a derrota do PT em Fortaleza. 



Na década de 1980 houve a primeira eleição para prefeito em meio à "transição 

democrática" da ditadura militar. Em Fortaleza, ganha uma petista, primeira mulher a 

ser eleita para tal cargo no Brasil: Maria Luiza Fontenelle. Com um programa 

abertamente socialista a gestão apoiou a luta de movimentos populares e sindicatos. 

Tinham uma equipe empolgada com a chance de por em prática o plano que de posse da 

máquina estatal pudessem colocar em práticas as velhas reformas em atraso necessárias 

a construção de um distante socialismo. 

Tal animação só fora quebrada pelas condições ainda não amadurecidas no momento 

para a predominância do PDP. O governo do Estado na época era presidido por nada 

mais nada menos que Tasso Jereissati do PSDB, representante da modernização política 

dos coronéis, agora vestidos de terno e gravata e exigindo mais democracia e 

desenvolvimento regional. Ele e sua classe fizeram de tudo para acabar com o que 

achavam uma "ameaça socialista", a ponto de financiar uma greve dos transportes que 

arrasou a Prefeitura (e psicologicamente seus militantes, muitos até hoje não 

recuperados da derrota) e a derrotou nas eleições seguintes. Os eleitores preferiram uma 

transição segura e sem muitos problemas (e culpados) da Ditadura do que o "caos 

socialista". No lugar da prefeita, Ciro Gomes, "cria" de Tasso e inaugurou-se um 

período onde Prefeitura e Governo do Estado estavam na mão da mesma oligarquia o 

que só viria a se repetir em 2012 como veremos adiante. 

Este exemplo é importante, pois a derrota em Fortaleza foi uma vitória em médio prazo 

incluindo uma série de prefeituras conquistadas pelo PT nos anos seguintes. Tais 

derrotas eleitorais no inicio da disputa eleitoral aberta ao invés de mostrar a armadilha e 

limitações do parlamento serviram para o PT fortificar a necessidade de adaptar-se as 

exigências da pequena política. Ao mesmo tempo em que a reestruturação produtiva 

brasileira colocava abaixo a luta de base nas fábricas, demitindo os organizadores e 

aproveitando da crise na consciência de classe causadas em parte pela queda do muro de 

Berlim e pelo desmonte da URSS. Esses movimentos fizeram com que militantes 

saíssem da luta por local de trabalho e fossem absorvidos pela máquina eleitoral do 

partido. 

São incríveis as ironias da história e de como de um dos lugares aonde se despontou a 

tendência de um período pode nos dar também pistas para o fim deste. Dezoito anos 

depois temos uma situação análoga, mas com consequências totalmente diferentes. 



Como dizia o poeta: "o mundo gira, gira e volta para o mesmo lugar, mas quando volta 

está tudo diferente". 

Em 2004 entra no poder Luizianne Lins da DS[5] do PT. Candidata "zebra" teve 

problemas de conseguir apoio de Lula, pois a tendência do mesmo tinha ligações mais 

orgânicas com o PCdoB e seu candidato. Contras as forças internas do partido a 

campanha foi vitoriosa. Dessa vez nada de utopia socialista, a não ser no discurso 

aparentemente combativo, navegando na onda da política lulista, adotou medidas 

conciliatórias e caçou categorias em luta no município como os professores municipais. 

No que tange ao pão e circo transformou o réveillon no segundo maior do país enquanto 

realizou remoções sistemáticas de comunidades para conjuntos habitacionais distantes 

da capital. No plano político se aliou com o partido responsável por sua recente derrota - 

o PSB, todos ao redor do direcionamento Petista nacional. A Gestão em Fortaleza 

respeitava ao pé da letra a política do período e jogou o jogo sem escrúpulo das alianças 

por maioria na assembleia legislativa, em pouco tempo pouca coisa diferenciava a 

política do PT do seu antecessor no cargo, o PMDB.  

Só que a social democracia tem sempre a difícil tarefa de conciliar os inconciliáveis e 

se, de um lado recebia críticas da classe média pelos buracos nas vias que danificavam 

seus carros, por outro lado a classe trabalhadora estava insatisfeita devido ao trato com 

as manifestações. Afinal, nunca a guarda municipal fora tão bem treinada para reprimir 

as categorias. O PSB então se inscreveu pra fazer e fazer bem feito, no mais claro estilo 

self-made man, preparando as bases para desbancar o antigo aliado. 

No Ceará ele fora formado pela dissidência de Ciro Gomes com Tasso Jereissati. Havia 

passado a época dos coronéis de terno e gravata chegara a época dos liberais de cara 

limpa. Nacionalmente se articulou com figuras de peso como Aécio Neves e Eduardo 

Campos. Alimentando-se da política nacional do PT, traçaram uma tática de ataque 

local a DS juntando os "podres" para o período eleitoral. Fez isso ao mesmo tempo em 

que tratoravam as lutas locais dos trabalhadores como: a luta por moradia devido as 

intervenções da copa, a luta dos professores do magistério pela garantia do piso salarial, 

a luta da polícia civil e militar (esta última parou a cidade por cinco dias e conseguiu 

todas suas pautas se aproveitando do acumulo do período) e de mais uma dezena de 

categorias de trabalhadores do Estado numa onda de organização que não se via a muito 

tempo [6].  



Para o pleito, o PT escolheu um candidato oriundo dos "novos movimentos sociais", 

tendo inclusive, durante anos, servido de advogado do MST em Fortaleza, uma 

campanha milionária, mas que fora deixada de lado pela direção nacional do PT 

preocupada com o pleito de São Paulo, seu nome Elmano. O PSB colocou um "poste" 

mais bem trabalhado: Roberto Cláudio, presidente quase vitalício da Assembleia 

legislativa por vários anos e "cria" da oligarquia Ferreira Gomes que governa o Estado. 

No resultado do primeiro turno, o PT vence com 25,44%, ficando o PSB em segundo 

lugar com 23,32%. O resultado no segundo turno surpreendeu até as pessoas que 

votaram nulo o PSB ganhou com 53,02% dos votos numa aliança com praticamente 

todas as dez legendas que participaram do primeiro turno (que ironia!). 

Numa primeira vista a derrota do PT pode significar que este partido tão amoldado a 

ordem eleitoreira pode ser facilmente derrotado por que tem uma tradição muito melhor 

numa familiaridade com o aparelho estatal burguês, a exemplo dos liberais do PSB. 

Porém uma análise mais aprofundada pode revelear que mesmo no celeiro privilegiado 

do PDP o ciclo PT começa a mostrar sinais de esgotamento, interessante notar que a 

máxima de que quando algo encontra seu mais alto ponto é o ponto em que começa a 

decair pode valer também para o PT no sentido que esse pico pode ser simbolizado pela 

conquista da prefeitura de São Paulo com vista também ao governo do Estado. 

Impressionante ver também o crescimento do PSB e as cidades que conquistaram com 

tão pouco tempo de existência. Claro, o ciclo PT deixará marcas para além da 

hegemonia do PT não a toa alguns termos proibidos na campanha do PSB como, por 

exemplo, questionar o Bolsa Família e as políticas sociais. Inegável também que a 

estrela a muito ainda de se inchar antes de sua morte completa e o inevitável encontrar 

com a frieza do espaço, mas é possível ver algumas fissuras no gigante. 

Por fim o processo recente de Fortaleza e de outras cidades pode vir a ser uma 

antecipação de um processo nacional tal qual nos longínquos anos 80 onde a derrota de 

Maria Luiza e do PT significou sua vitória nacional, hoje a história parece repetir-se, 

mas tal derrota traz consequências negativas para a gigante vermelha. É sabido, porém 

que a saída do PT do governo significa tanto nas cidades quanto num possível processo 

nacional, um acirramento da luta de classes. Afinal, a função da social democracia - 

pequena burguesia - é segurar o tampão insustentável da dicotomia capital e trabalho. 

Com razão, o medo e receio da maioria dos movimentos sociais e organizações de 



classe com a gestão combinada de prefeitura e governo do Estado em Fortaleza e no 

Ceará sobre a nova hegemonia do PSB depois de 16 anos de hiato. 

 

NOTAS: 

1 - Por novo sindicalismo entende-se a nova formação sindical surgida da oposições 

sindicais que eclodiram mediante a intervenção direta do governo golpista nos 

sindicatos 

2 - As chamadas reformas em atraso são explicitadas teoricamente nas obras de 

Florestan Fernandes e Caio Prado Jr, entendendo que haveriam tarefas a serem 

cumpridas para se consolidar a Revolução Burguesa no Brasil.  Segundo os autores, o 

Brasil apresentava uma formação pós colonial de capitalismo dependente e exigia uma 

necessária Revolução Burguesa para que se fizesse possível a revolução socialista no 

país. Entre tais tarefas destacam-se três: 1) Desenvolvimento do mercado interno; 2) 

Desenvolvimento dos Meios de Comunicação e 3) Desenvolvimento de transportes, 

somando-se a isso tudo as grandes reformas de base, com destaque para a Reforma 

Agrária. 

3 – Por pequena política no teórico marxista italiano, Antonio Gramsci, a chamada 

pequena política refere-se à política corriqueira, de administração do cotidiano, dentro 

de uma estrutura já estabelecida e que não necessariamente culmine em uma crítica de 

negação dessas estruturas. Em contraposição, o autor define também a Grande Política 

que ficaria responsável pela critica radical dessas estruturas, cujo problema central 

giraria em torno de manutenção ou destruição total dessas estruturas. 

4 – Para uma maior compreensão da influência da pequena burguesa – ou classe média 

– ler 18 Brumário, de Marx. 

5 - A Democracia Socialista é uma corrente interna do Partido dos Trabalhadores e que, 

historicamente, segue uma tradição trotskista, mas que, seguindo a ordem geram de 

inflexão do partido, acaba disputando lugar nos aparelhos institucionais, chegando, 

inclusive a romper com a IV Internacional em 2005 

6 - Para mais detalhes ver a nossa ultima análise de conjuntura (Lutas Sociais no Ceará 

e greve na PM disponível em: http://grupodeestudossubverssivos.wordpress.com). 

http://grupodeestudossubverssivos.wordpress.com/


 

Coletivo Resistência Socialista 

Quem somos? 

O coletivo Resistência Socialista (RS) nasce em 2012 a partir da necessidade de nos 

organizarmos e  elevar o debate específico de nossa militância para um debate político de 

construção do projeto socialista. Temos como princípios organizativos que norteiam nossa ação 

militante: 1) atuação por local de estudo/moradia e 2) formação militante. A primeira, atuação 

por local de estudo/moradia, pois compreendemos que é preciso partir das questões específicas e 

pautas concretas nos locais onde estamos inseridos e a partir disso potencializar a construção do 

projeto de sociedade da classe trabalhadora a partir de suas pautas que se manifestam dentro da 

Universidade e fora dela, entendendo Universidade como espaço de formação tanto da classe 

trabalhadora quanto da classe burguesa. Dito isso, acreditamos que a formação é fundamental 

para entendermos que pautas constroem o projeto socialista da classe nos locais onde estamos 

inseridos, porém, entendemos que formação é estudo político e formulação, apreender a teoria e 

prática de forma a ler o presente para entender o passado e construir o futuro.  

 Nossos espaços de atuação são: movimento estudantil de Ciências Sociais e de Educação 

Física. Movimento de Luta em Defesa da Moradia (MLDM) em Fortaleza, Ceará.  

 


