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Resumo: A partir de 2003, a Presidência da República no Brasil passou ao controle do Partido dos 
Trabalhadores (PT), o qual tinha suas diretrizes baseadas em uma ferrenha crítica às elites políticas e 
econômicas que comandaram a política brasileira por vários séculos. O objetivo deste artigo é efetuar 
uma análise dessa trajetória considerando aspectos históricos de formação do Estado brasileiro, mudanças 
recentes ocorridas no cenário econômico e político do país a partir dos conceitos de neoliberalismo e pós-
neoliberalismo, reconfigurações vivenciadas pelos petistas em seu percurso de apropriação do poder, 
findando com as análises de Robert Michels sobre as tendências à elitização dos partidos socialistas ao se 
apropriarem do poder no Estado burguês. Como método de pesquisa, procedeu-se uma revisão de 
literatura recente sobre o tema. Conclui-se que o PT configura-se economicamente como uma versão 
social-democrata de um capitalismo financeirizado, enquanto politicamente não conseguiu romper 
definitivamente com muitas estruturas oligárquicas que ainda influenciam a política nacional. 
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Introdução 

A partir de 2003, o Brasil passou a ser governado por um partido oriundo do 

movimento sindical que, inicialmente, constituiu seu programa em torno de uma 

ferrenha crítica às estruturas sociais seculares apoiadas por suas elites e pela ética na 

política parlamentar. Suas “bandeiras de luta” eram compartilhadas por vários 

segmentos da população como sindicalistas, funcionários públicos, movimento 

estudantil, intelectuais de esquerda, movimentos sociais populares etc. 

                                                           
1 Doutor em Sociologia pela Universidade Federal do Ceará (UFC), Professor titular do Departamento de 
Filosofia e Ciências Sociais e do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional da 
Universidade Estadual da Paraíba (UEPB). 
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Entretanto, para conseguir chegar à Presidência da República, a direção 

majoritária do PT optou por uma mudança de um discurso mais ofensivo, para uma 

estratégia de conciliação e cooptação de antigos adversários políticos, que passaram a 

integrar sua base de apoio no Congresso Nacional, fazendo com que um amplo projeto 

de mudanças fosse implementado, garantindo a este partido três vitórias consecutivas 

para o cargo de maior poder no Estado brasileiro. 

O artigo que segue, busca efetuar uma análise dessa trajetória considerando as 

ideologias e os aspectos históricos de formação do Estado brasileiro, as mudanças 

recentes ocorridas no cenário econômico e político do país, a partir dos conceitos de 

neoliberalismo e pós-neoliberalismo, como efetuar uma análise das reconfigurações 

sofridas pelo Partido dos Trabalhadores em seu percurso de apropriação do poder, 

findando com as análises de Robert Michels sobre as tendências à elitização dos 

partidos de configuração socialista ao se apropriarem do aparato institucional inerente 

ao Estado burguês. 

 

1 Ideologias Políticas e Sociedade no Brasil 

 

Os ideais e as ideologias não raro são interpretadas como uma mera luta pelo 

poder, propaganda política ou uma falsa consciência da realidade, conforme diria Marx 

(2007). Diante dessa concepção, as ideologias seriam apenas “vitrines” que ocultam a 

realidade da vida política e social. Todavia, o mais relevante é compreender que todas 

as ideias políticas são determinadas por circunstâncias sociais e históricas específicas, 

nas quais a teoria e a prática se relacionam devido à interação constante entre ideias e 

forças históricas. 

No caso da matriz ideológica que “fundou” o Estado brasileiro, Martins (1999) 

identifica o fenômeno da política brasileira a partir da política do favor, que se constitui 

base e fundamento do nosso Estado, fato que obscurece a distinção entre o público e o 

privado, expressando-se através do patrimonialismo, que representa a antítese do 

ideário liberal e republicano. 

Denegrindo a identidade do que seria público, o que era sempre privado era 

sempre muito bem delimitado e, consequentemente, usado nas relações de troca de 

favores com os agentes que representavam o Estado. O trabalho do servo seria usado 
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como moeda em troca de barganhas políticas, regalias econômicas e para a 

sobrevivência da sua família. O Brasil Colônia não fugia a essa lógica, já que: 

 

No Brasil dos séculos XVI e XVII, o público era quase que inteiramente 
personificado pelo privado. As re-públicas, isto é, as vilas, os munícipios, 
eram constituídas pelas casta dos homens bons, isto é, os homens sem mácula 
no sangue e, também, sem mácula no ofício mecânico, isto é, homens que 
não trabalhavam com suas próprias mãos. A eles delegava o rei parte de sua 
autoridade e nelas os homens bons administravam essa concessão no 
benefício da república. República era, pois, sinônimo de coisa pública 
administrada pela assembleia dos particulares, isto é, dos súditos. (Ibidem, 
p.24) 

. 

No Brasil, o que era público, ficaria a cargo da administração do privado. 

Todavia, não de um privado qualquer, mas dos “bons homens”, ou seja, de homens 

brancos, católicos, proprietários de terras e que podiam ter vários escravos. Enquanto o 

liberalismo, após a Independência do Brasil constituiu forte influência entre nossas 

classes letradas, D. Pedro I instaurou um regime liberal com características 

conservadoras, que se materializava através do Poder Moderador. Assim, “podemos 

dizer que D. Pedro I adotou uma legislação liberal, mas governava de forma 

autocrática” (LANZONI, 1998, p. 21).  

Quando o povo brasileiro, gradativamente, teve acesso ao ato de votar, isto não 

representou um ganho democrático, pois beneficiou apenas os interesses na relação 

entre Estado, Exército e Oligarquias. É notável perceber que, por mais que houvesse 

tentativas por parte dos militares de romperem com essa lógica, era impossível governar 

o Brasil sem a força oligárquica e sem o absolutismo que o próprio Exército consolidou. 

Getúlio Vargas constituiu o seu “vargismo” através da relação de favoritismo e 

“jogo de favores”. No âmbito da redemocratização, na década de 1980, o clientelismo 

político favoreceu também a constituição de muitos partidos políticos. Os partidos que 

se alinhavam através da lógica da perpetuação das oligarquias, pois sem elas não teriam 

como governar. O oligarquismo seria, obviamente, uma peça chave para a manutenção 

dessa forma de organização política. 

Porém, opondo-se a essa lógica patrimonialista e elitista, o Partido dos 

Trabalhadores foi fundado em 10 de fevereiro de 1980, no Colégio Sion (SP). Seu 

objetivo era promover mudanças estruturais na vida dos trabalhadores da cidade e do 

campo, no intuito de romper com a tradição oligárquica secular que dominava a 

sociedade brasileira. Tratava-se, inicialmente, de um partido político constituído, 
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basicamente, por sindicalistas, intelectuais de esquerda (muitos deles retornando do 

exílio após a anistia) e setores progressistas da Igreja Católica identificados com a 

Teologia da Libertação. 

Em 11 de fevereiro de 1982 o Tribunal Superior de Justiça Eleitoral reconhece o 

PT como um partido político brasileiro. Sua direção ficou a cargo do líder sindical e 

figura carismática do partido: Luiz Inácio Lula da Silva. Desde então, o partido foi se 

desenvolvendo com um forte discurso de combate às injustiças sociais e pela ética na 

política. Aos poucos, o PT foi elegendo políticos para representa-lo no Congresso 

Nacional, ao mesmo tempo em que conseguia alguns êxitos em eleições municipais e 

estaduais. Nas eleições para Presidente da República (1989), Lula é derrotado por 

Fernando Collor. Posteriormente, Lula também disputa duas vezes o mesmo cargo e 

perde todas elas para o candidato do PSDB, Fernando Henrique Cardoso. 

Nas eleições de 2002, Luiz Inácio Lula da Silva finalmente consegue vencer o 

pleito, uma vez que a maxidesvalorização do Real em 1999 e a crise econômica que se 

seguiu, “marcou o início da derrocada da legitimidade anteriormente conquistada pela 

coalização PSDB-PFL perante a população brasileira, baseada no simbolismo do real 

como garantia do poder de compra estável” (FORTES; FRENCH, 2012, p. 203) Além 

disto, o discurso inflamado do PT, amiúde tachado de “comunista”, foi sendo 

substituído por um tom mais conciliatório, daí surgindo o “Lulinha Paz e Amor”. 

Representantes de forças historicamente antagônicas ao PT começaram a subir no 

mesmo palanque que Lula. A velha estratégia da conciliação com as oligarquias 

retornava sob o comando de um metalúrgico nordestino, que frequentou a escola 

primária por apenas quatro anos e começou a trabalhar nas ruas aos 11 anos de idade, 

que se alcançou o cargo mais importante da política nacional, a Presidência da 

República. Posteriormente examinaremos melhor essa transição. 

 

2 Sobre o Neoliberalismo: teoria e prática 

 

O marco inicial do Neoliberalismo tem por base o texto “O Caminho da 

Servidão” de Friedrich Hayek, que se constitui em uma reação teórica e política contra o 

Estado de Bem-Estar Social. Teórica por questionar a lógica keynesiana do Bem Estar-

Social, como o New Deal americano. Politicamente, o alvo da obra de Hayek, na época 
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da sua publicação, era o Partido Trabalhista Inglês às vésperas das eleições. Hayek 

tinha, em sua teoria, afirmava que: 

... o novo igualitarismo (muito relativo, bem entendido) deste período, 
promovido pelo Estado de bem-estar, destruía a liberdade dos cidadãos e a 
vitalidade da concorrência, da qual dependia a prosperidade de todos. [...] a 
desigualdade era um valor positivo – na realidade imprescindível em si -, 
pois disso precisavam as sociedades ocidentais (ANDERSON, 1995, p.10). 
 

Em 1973, porém, um novo fenômeno assolou o mundo capitalista: a recessão 

provocada pelo choque do petróleo2. Pela primeira vez na história as baixas taxas de 

crescimento foram combinadas com altas taxas de inflação, gerando o que ficou 

conhecido pelos economistas como estagflação (BISHOP, 2005). A partir desse 

momento, as teses liberais de Hayek e seu grupo da Escola de Chicago, entre outros – 

companheiros e companheiras de uma sociedade secreta, uma espécie de franco-

maçonaria neoliberal, dedicada e organizada para combater o keynesianismo e o 

solidarismo – começaram a ganham terreno e força nas nações capitalistas avançadas. 

Hayek e seu grupo queriam destacar o que havia de prejudicial na lógica de 

redistribuição social da renda; o quanto esse processo deformaria a lógica da 

acumulação e do livre mercado capitalista: seria uma crítica direta à solidariedade e ao 

processo de conquistas (sociais) da classe trabalhadora. 

O Governo de Thatcher, em comparação a outros governos da Europa, na 

implantação do modelo neoliberal, foi o mais incisivo. Os reflexos no mundo do 

trabalho foram intensos. A competitividade, o desemprego e a lógica da livre 

concorrência foram o começo de um processo de passivação da população. Quando 

vamos debater a variante norte-americana de implantação do ideário neoliberal, 

percebemos, em um primeiro momento, que quase não existia um Estado de Bem-Estar 

Social como o modelo europeu naquele país; e, em um segundo momento, que o 

processo de construção desse ideário correspondia mais a um “processo de competição 

militar com a União Soviética, concebida como uma estratégia para quebrar a economia 

soviética e, por esta via, derrubar o regime comunista na Rússia” (Ibidem, p.12). 

                                                           
2 Conforme Hobsbawn (1995, p. 459), “... sob pressão do cartel de produtores de petróleo, a OPEP, o 
preço do produto, então baixo e, em termos reais, caindo desde a guerra, mais ou menos quadruplicou em 
1973, e mais ou menos triplicou de novo no fim da década de 1970, após a Revolução Iraniana”. 
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Em um eixo mais central de debate, o neoliberalismo, veio conter a grande 

recessão da década de 1970, o que foi realmente alcançado. Todas essas medidas tinham 

um alvo certeiro: a reanimação do capitalismo avançado mundial, restaurando taxas de 

crescimento estáveis, como existia antes da crise dos anos 1970. Mas o programa 

neoliberal também deixou, na sua formulação, a desregulamentação financeira, criando 

espaço para uma inversão especulativa maior do que a produção produtiva. A 

hegemonia neoliberal foi se consolidando em todos os países de capitalismo avançado, 

o mesmo acometendo os países da Ásia, Europa Ocidental e Nova Zelândia. Porém, o 

processo de implementação deste ideário não foi e não é homogêneo. No caso da 

América Latina, Sader observa: 

 

O Neoliberalismo chegou à América Latina pela via da luta contra a inflação 
e, por meio dela, da crítica ao Estado, apontado como responsável pelo 
desequilíbrio monetário, além de outras mazelas, como bloqueio à livre 
circulação de capitais, a ineficiência administrativa, a corrupção, o atraso, a 
excessiva tributação. Cada país repetiu, à sua maneira, o ideário neoliberal, 
com governos ditatoriais, como Pinochet, “nacionalistas”, como Carlos 
Menem, ou social-democratas, como Fernando Henrique Cardoso (SADER, 
2013, p.136). 

 
 

Assolados por intensas crises inflacionárias e dívidas externas, muitos países da 

América Latina recorreram a instituições como o Fundo Monetário Internacional (FMI) 

e Banco Mundial (BIRD) em busca de empréstimos, os quais eram concedidos sob a 

condição de implementação de reformas neoliberais no âmbito dos Estados nacionais. 

No caso brasileiro, os governos de Fernando Collor de Melo e Fernando Henrique 

Cardoso foram classificados como neoliberais pela grande imprensa e também por boa 

parte da comunidade acadêmica. Todavia, a partir da vitória do PT para a Previdência 

da República, a “onda neoliberal” sofreu um processo de relativa contenção, uma vez 

que a legenda vencedora das eleições tinha como pauta de governo, a erradicação da 

miséria e a contenção das privatizações, entre outras medidas. 

 

3 O Partido dos Trabalhadores e suas Reconfigurações 

 

Em artigo intitulado “A Evolução do Petismo (2002-2008)”, Samuels (2008) 

analisa fenômeno do petismo brasileiro através da assunção de Lula à Presidência da 

República do ano 2002 até 2008. O autor analisa três dinâmicas distintas para a 
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construção e consolidação da atual base política do Partido dos Trabalhadores, as quais 

seriam:  

1. Esforços intensos de recrutamento de novos militantes; 

2.  Motivações dos indivíduos para obtenção de informação política; 

3. Engajamento de indivíduos em redes sociais altamente politizadas.        

 

Após chegar à Presidência da República o PT começou distanciar-se de suas 

bases ideológicas fundantes, reconfigurando a sua forma de ação para uma lógica mais 

“moderada”. Entretanto, este processo seria restrito à cúpula central do partido - sua 

liderança. Com este processo de reconfiguração, centrando na liderança do PT, quais 

seriam os impactos para os petistas? Para tal, devemos considerar três hipóteses: (a) não 

moderação dos petistas, em contrapartida à moderação que os seus líderes assumiram; 

(b) a moderação encarrada tanto pelos líderes, como pelos petistas; e (c) mesmo que 

seja constatado o “abraço” dos líderes do partido à moderação, o mesmo não pode ser 

explicitado aos petistas, seus apoiadores. Dessa forma, segundo Hunter (2007 apud. 

SAMUELS, 2008), “o PT foi ‘empurrado’ em direção à moderação por forças exógenas 

e por sua liderança, particularmente Lula e seu círculo mais próximo, na busca pela 

conquista da Presidência da República desde 1989” (p. 303-304). 

O substrato dessa afirmativa seria que o PT não assumiria uma postura mais ou 

menos moderada, mas um distanciamento quantitativo e qualitativo de suas bases 

ideológicas e consequentemente à perda de receptividade da sua base partidária. Lula 

não mudou, ou se moderou, mas as bases do seu partido tornaram-se moderadas. A 

relevância desta terceira hipótese revela que há um processo de mudança no eleitorado 

brasileiro, principalmente influenciada pelo não encantamento ao nacionalismo de Hugo 

Chávez. 

O governo Lula também assumiu uma postura que afastou grande parte dos seus 

apoiadores, principalmente os mais radicais de esquerda. Com os escândalos de 

corrupção (mensalão), a reputação petista acabou sendo abalada. O pragmatismo 

político e os escândalos políticos conotam-se os maiores problemas para o governo 

petista, que começou a sofrer um processo de ruptura com a sua base que, em suma, não 

se sentia mais identificada com o partido.  

Além de uma atitude mais pragmática no cenário político, na qual o PT 

construiu uma série de alianças com partidos de perfis ideológicos totalmente distintos 
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de suas bases históricas, cabe aqui também ressaltar as substantivas vantagens que 

obtiveram algumas lideranças sindicais que apoiaram esse processo de reconfiguração 

do Partido dos Trabalhadores, amealhando para si uma série de vantagens políticas e 

monetárias, representando uma reviravolta nas relações entre o sindicalismo brasileiro e 

o aparelho de Estado, conforme observa Ruy Braga: 

 

Em termos gerais, nunca é demais rememorar que o governo Lula da Silva 
preencheu aproximadamente metade dos cargos superiores de direção e 
assessoramento – cerca de 1.305 vagas, no total – com sindicalistas que 
passaram a controlar um orçamento anual superior a 200 bilhões de reais. 
Além disso, posições estratégicas dos fundos de pensão das empresas estatais 
foram ocupadas por dirigentes sindicais. Vários deles assumiram posições de 
grande prestígio em empresas estatais – como, por exemplo, Petrobras e 
Furnas Centrais Elétricas -, além de integrarem o conselho administrativo do 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). O 
governo federal promoveu, ainda, uma reforma sindical que oficializou as 
centrais sindicais brasileiras, aumentando o imposto sindical e transferindo 
anualmente cerca de 100 milhões de reais para essas organizações. Tudo 
somado, o sindicalismo brasileiro elevou-se à condição de um ator 
estratégico no tocante ao investimento capitalista no país. (2012, p. 204) 

 

No entanto, cabe salientar que essas mudanças ocorridas no modus operandi do 

PT não são sua exclusividade. Pesquisas mostram que desde o Império o sistema 

partidário brasileiro sempre apresentou fragilidade e desorganização em sua estrutura. 

Salvo raras exceções, geralmente entre os partidos de esquerda, não tivemos em nossa 

história partidos com uma ideologia bem definida. Entre os parlamentares, o que 

importa é sua personalidade e não o partido. Outra pesquisa mostra que os 

parlamentares também não agem livremente, pois em sua maioria eles seguem a 

indicação dos líderes dos partidos, de suas ideologias e interesses (MARTINS JR., 

2007).  

As eleições presidenciais do ano de 2006, com o protagonismo da reeleição de 

Luiz Inácio da Silva (PT) e da ameaça tucana protagonizada por Geraldo Alckmin 

(PSDB) revelaram-se campo interessante à problematização de diversos analistas. Em 

um primeiro momento, o adversário tucano do PT chegou a alcançar 40% dos votos, no 

primeiro turno. Porém, no segundo turno, o PT saiu vitorioso com uma larga escala de 

votos. Mas como? Vários analistas políticos depositam afirmam que o programa Bolsa 

Família teria sido o divisor (e definidor) dessas eleições, uma vez que “no Nordeste, 

região que recebe o maior contingente assistencial do Bolsa Família, Lula ultrapassou 

os 70% em quase todos os municípios” (OLIVEIRA, 2010, p. 21).  
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Neste sentido, as eleições presidenciais teriam sido realmente uma disputa entre 

as regiões Sudeste e Nordeste do Brasil, ou então, como Lula enfatizava em sua 

campanha, uma contenda entre ricos e pobres. Entretanto, cabe aqui um 

questionamento: será que apenas os pobres votaram no PT e os ricos votaram no PSDB? 

Na realidade, saindo da propaganda para uma análise objetiva, os 40% dos votos que o 

PSDB recebeu não corresponde, nem de longe, ao percentual dos verdadeiramente ricos 

da população brasileira. Além do mais, com a vitória do PT nas eleições presidenciais 

de 2006, não ocorreram grandes mudanças na organização política do Senado e na 

Câmara dos Deputados. Dessa forma, 

O PT manteve-se com a segunda maior bancada da Câmara Federal, mas pela 
primeira vez em sua história teve uma diminuição em seu número de 
deputados. [...] Recorreu ao partido, e a setores de esquerda fora dele, no 
segundo turno, quando viu a reeleição ameaçada. Proclamados os resultados, 
logo fechou acordo com o PMDB para dominarem juntos a Câmara dos 
Deputados e o Senado (Ibidem, p.22). 
 

A partir desse novo cenário político “modernizado”, Oliveira comenta: 

Talvez estejamos assistindo à construção de uma “hegemonia às avessas” 
típica da era da globalização. A África do sul provavelmente anunciou essa 
hegemonia às avessas: enquanto as classes dominadas tomar a “direção 
moral” da sociedade, a dominação burguesa se faz mais descarada (Ibidem, 
p.24). 
 

Neste sentido, a hegemonia do PT se firma como uma “inversão” de valores 

anteriormente defendidos pela legenda, já que a “direção moral” da sociedade brasileira 

de resistência dos ranços da ditadura militar alçou a questão da pobreza e da 

desigualdade ao primeiro plano da política. O Bolsa Família, na avaliação de Oliveira, 

representou uma derrota ao “apartheid  social brasileiro”. Porém, ao mesmo tempo em 

que Lula logra em reduzir as desigualdades sociais no Brasil, o “sequestro” dos 

movimentos sociais pelo Estado passa a constituir-se no carro chefe do seu governo e os 

setores economicamente mais influentes de nossa economia, como no caso do sistema 

bancário ou o agronegócio, passam a usufruir de representações de destaque na bancada 

de apoio ao governo.  

Neste sentido, o governo do PT seria uma continuidade do governo FHC em 

termos de política macroeconômica, ao mesmo tempo em que coopta forças 

conservadoras para manter o seu projeto de poder e promove a redução da pobreza 



10 

 

através de políticas redistributivas mais abrangentes3. Decerto que o PT imprime às suas 

ações um verniz social que irá diferenciá-lo do PSDB, porém abandonou o matiz 

ideológico que o caracterizava como um partido marcadamente de esquerda (socialista), 

transformando-se em um partido com forte teor socialdemocrata ou, conforme 

Coronado e Uc (2012, p.85) em uma “esquerda eleitoral heterodoxa”. 

 

4 O Pós-Neoliberalismo: rumo a um novo capitalismo? 

 

A partir da eleição de Hugo Chávez, em 1998, iniciou-se na América Latina um 

processo de refutação do modelo neoliberal, o qual tinha agravado vários quadros de 

desigualdade social, aumentado o desemprego e causado uma série de mudanças 

negativas no mundo do trabalho em decorrência da flexibilização, isso sem mencionar a 

especulação financeira e as privatizações, fatos que abalaram as economias e as relações 

sociais em vários países deste continente. 

No final da década de 1990 e início do século XXI, a situação em vários países 

da América era dramática. A aplicação das medidas do Consenso de Washington nesses 

países gerou grande desemprego e aumento das desigualdades sociais, além de submeter 

a economia de vários países a constantes ataques financeiros especulativos. Várias 

rebeliões marcaram essa época em vários países do continente. Na Argentina no início 

do século, uma das mais conhecidas foi a dos piqueteros. Como consequência da crise 

econômica e sociais, Nestor Kirchner emerge como candidato à Presidência da 

República e assume seu mandato em 2003 através de um veemente discurso 

antineoliberal, compartilhado por outros presidentes eleitos como Luiz Inácio Lula da 

Silva e Dilma Rousseff no Brasil, Evo Morales na Bolívia, Rafael Correa no Equador e 

outros. 

Para contrapor-se ao neoliberalismo dos governos anteriores, o Partido dos 

Trabalhadores, no Brasil, pautou sua campanha para a Presidência da República em uma 

agenda majoritariamente voltada para realizar uma combinação entre crescimento 

econômico, combate ao desemprego, diminuição das desigualdades sociais e 

erradicação da pobreza extrema. Aproveitando o bom momento da economia mundial 
                                                           
3 Cabe aqui salientar os dados de Singer (2012, p. 64): “Entre 2003 e 2006, o Bolsa Família viu seu 
orçamento multiplicado por treze, pulando de 570 milhões de reais para 7,5 bilhões de reais, e atendia a 
cerca de 11,4 milhões de famílias perto da eleição de 2006”. 
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no início do século XXI, o governo do PT obteve bons resultados nas urnas, elegendo 

Luiz Inácio Lula da Silva a Presidente da República.  

A partir de 2004, houve uma expansão média anual da renda per capita dos 

brasileiros de 3,3%. A participação do rendimento do trabalho na renda nacional 

aumentou 14,8% entre 2004 e 2010. No que tange à pobreza extrema, as políticas de 

transferência de renda lograram em retirar 21,8 milhões de pessoas dessa condição. O 

governo do PT também conseguiu o feito histórico de passar à posição de credor 

internacional (inclusive concedendo empréstimos ao FMI4) e multiplicou por dez vezes 

a soma das reservas externas, o que propiciou o país a sair praticamente ileso da crise de 

2008 (POCHMANN, 2013). 

Em termos conceituais, o termo pós-neoliberalismo é vago. Para alguns, ele 

representa o fim de uma onda de neoliberalismo que se iniciou com o tatcherismo no 

Reino Unido e findou com a crise de 2008, nos Estados Unidos. Porém, os efeitos da 

crise geraram cenários contraditórios. Para Sader (2010) o pós-neoliberalismo 

representou uma expansão das relações mercantis e um incremento das ideologias que 

defendem a centralidade do mercado. No entanto, sob outro prisma, o autor defende ir 

contra esta tendência. Neste sentido, 

 
Uma alternativa pós-neoliberal tem de partir do antineoliberalismo, o que 
significa: oposição à desregulação; oposição à financeirização; oposição à 
precarização das relações de trabalho e oposição ao livre comércio (p. 239). 

 

Considerando abordagens de vários pesquisadores, Brand e Sekler (2010, p. 16) 

chamam a atenção para quatro cenários bem diversificados para alternativas neoliberais, 

as quais seriam: 

 

1. Um tipo de capitalismo ainda menos regulado;  

2. Uma versão conservadora-autoritária do capitalismo;  

3. Uma versão social-democrata de um capitalismo financeirizado; 

4. Um padrão de desenvolvimento baseado na solidariedade. 

 

                                                           
4 Segundo Barbosa (2013), “um ponto simbólico da melhora nas contas externas ocorreu no final de 2005, 
quando o governo Lula decidiu encerrar sua dívida junto ao FMI, o fim da dívida brasileira junto com o 
FMI, mediante pagamento único de 23 bilhões de dólares” (p. 73). 
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No Brasil, a retórica do desenvolvimentismo retorna à pauta das discussões 

acadêmicas e também das políticas públicas engendradas por esses “governos pós-

neoliberais”, como seria o caso do PT. Conforme salienta Castelo Branco (2009), o 

objetivo dos novos desenvolvimentistas no Brasil seria:  

 

... entrar, como uma espécie de Terceira Via, na disputa pela hegemonia ideo-
política para a consolidação de uma estratégia de desenvolvimento alternativa 
aos modelos em vigência na América do Sul, tanto ao “populismo 
burocrático”, representado pelos setores arcaicos da esquerda e partidários do 
socialismo, quanto à ortodoxia convencional, representada por elites rentistas 
e defensores do neoliberalismo (p. 74). 

  

Dessa forma, podemos inferir que o ideário “neodensenvolmentista” opera pela 

via do “transformismo”, na perspectiva da mais antiga obsessão do capitalismo, que 

seria  o de “diluir’ ideologicamente (e, por isso, de forma aparente) os antagonismos 

entre as classes sociais. Embora a “era FHC” tenha sido caracterizada por um aumento 

significativo das taxas de desemprego no Brasil, Braga (2012) também observa que, 

embora a “era Lula” tenha representado um aumento considerável de empregos formais, 

em 2009, 54% de todos os postos de trabalho no país estavam situados na faixa de 1,5 

salário mínimo.  

Estes novos trabalhadores seriam o precariado brasileiro recentemente saídos do 

pauperismo e representado por trabalhadores jovens, não qualificados ou 

semiqualificados, precarizados, sub-remunerados e inseridos em relações trabalhistas 

que inibem sua organização coletiva. É a partir dessa massa que o PT - anteriormente 

um partido ligado aos intelectuais de esquerda – irá construir sua nova base eleitoral. 

 

5 O PT e a “Lei de Ferro” da Oligarquia de Michels 

 

Para Michels (1982), mesmo um partido de esquerda, quando almeja o poder, ele 

tende a passar por um processo de “elitismo” a partir do contato com as estruturas 

oligárquicas que permeiam o antigo Estado. Assim, este poder torna-se conservador em 

sua gênese. O partido político de esquerda que tenta se opor a esta organização não 

passará de uma influência lenta e que, frequentemente, é interrompida nesse percurso, 

pois “encontrará seus limites nos próprios limites que a natureza da oligarquia lhe irá 

impor” (p. 219). O partido político revolucionário então seria um Estado dentro do 
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Estado, com intuito declarado de pôr fim ao Estado atual, pensando em colocar outro 

Estado no seu lugar. Para chegar a esse fim, porém, o Estado proposto tem um ideal 

“estadista”, fazendo com que os meios se confundam com os fins.  

Este partido revolucionário organiza-se em quadros que almejam a revolução 

social, e coordena esforços permanentes para atingir este ideal. Todavia, essa 

organização, tende a transformar o meio em um fim. As instituições e qualidades que 

seriam o diferencial desse partido, no seu início, são paulatinamente deixadas de lado 

quando se impõe cada vez mais o interesse de (apenas) permitir o funcionamento da 

máquina partidária. Dessa forma, 

A luta que os socialistas travam contra os partidos das classes dominantes 
não é mais concebida como uma luta de princípios, mas como uma luta de 
concorrência. O partido revolucionário rivaliza com os partidos burgueses 
pela conquista do poder. Por isso ele abre seus quadros a todos os indivíduos 
que possam lhe ser úteis sob o aspecto ou sejam simplesmente suscetíveis de 
reformar e aumentar seus batalhões na luta em que está engajado (Ibidem, p. 
224). 
 

A partir desse ponto de vista, o ímpeto revolucionário e transformador de um 

partido com pretensões revolucionárias, quando decide lutar por mais espaço dentro do 

Estado burguês, ele tende a tornar-se apenas mais uma peça da engrenagem que criticara 

outrora. Esta tendência é reforçada pelo caráter parlamentar dos partidos políticos, já 

que o parlamentarismo almeja alcançar a maior quantidade número de votos, 

possibilitando ao partido político se manter no poder, pois 

 

O que é, na verdade, o partido político moderno? Uma organização metódica das 
massas eleitorais. O partido socialista, como agregado político que procura 
alistar ao mesmo tempo membros e eleitores, tem um interesse vital em ganhar 
sempre novos votos e novas adesões (Ibidem, p. 220).  

No caso da manutenção no poder do Partido dos Trabalhadores, cabe aqui 

ressaltar algumas medidas institucionais que foram imprescindíveis para a conquista das 

massas por este partido no Brasil: o aumento real do salário mínimo e do emprego 

formal, o incremento do programa Bolsa Família, a expansão dos financiamentos 

populares através do uso do crédito consignado e a diminuição de preços da cesta básica 

(SINGER, 2012). Através destes instrumentos de intervenção na economia, sedimentou-

se o que poderíamos de denominar de “pós-neoliberalismo à brasileira”, visto que tais 

medidas econômicas garantiram duas vitórias consecutivas de Lula à Presidência da 
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República e depois a eleição de Dilma Rousseff. Dessa forma, considerando a “lei de 

ferro da oligarquia” de Michels, cabe aqui concluir que: 

 

... as eternas lutas entre as aristocratas e democratas, que a história nos 
mostra, nunca passaram de lutas entre uma velha minoria que defendia sua 
predominância e uma nova minoria ambiciosa que procurava, por sua vez, 
conquistar o poder, quer se juntando a primeira, quer tomando o seu lugar 
(Ibidem, p. 225) 

 

 

Considerações Finais 

 
A partir da análise dos temas expostos podemos inferir que o Estado brasileiro 

vivenciou importantes conquistas socioeconômicas com os 10 anos do Partido dos 

Trabalhadores no Poder. A economia antes refém dos organismos internacionais como o 

Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial, logrou emancipar-se a partir da 

redução dos índices de pobreza, do incremento do mercado interno e aumento da 

competitividade em nível mundial. Entretanto, no que tange à superação do 

neoliberalismo, é necessário certa cautela. O Partido dos Trabalhadores não optou 

totalmente por uma ruptura radical com essa ideologia, ainda que em sua retórica de 

propaganda, o partido tenha explorado esta tese. Os órgãos anteriormente privatizados 

não sofreram um processo de re-estatização, as parcerias público privadas e sistemas de 

concessões são a tônica do momento e grande parte dos trabalhadores brasileiros 

ocupam empregos de baixa remuneração e muitos são terceirizados. Em síntese, o 

modelo do PT parece encaixar-se no conceito de uma versão social-democrata de um 

capitalismo financeirizado, conforme apontam Brand e Sekler (2010). 

No que tange à ruptura com as bases patrimonialistas fundantes de nosso Estado, 

a situação torna-se ainda mais problemática. Na medida em que políticos como José 

Sarney, Fernando Collor e Paulo Maluf constroem alianças, em diversos contextos, com 

a cúpula do Partido dos Trabalhadores, fica difícil classificar tal partido com “de 

esquerda” ou “anti-oligárquico”. Daí que podemos também inferir que a lógica 

patrimonialista e oligárquica persiste em nosso sistema político, apenas agora ganhando 

matizes mais institucionais, como o Bolsa Família sendo trocado pelo auxílio direto e 

clientelístico do coronel a seus protegidos, embora a política da troca de favores ainda 

longe de ser erradicada dos gabinetes ministeriais e parlamentares. 
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