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1- Lutas sociais, vicissitudes do neoliberalismo moderado e primeiro turno das 

eleições presidenciais.  

 O projeto neoliberal moderado encaminhado pelos governos do PT desde 2003 

vive um período de crescentes dificuldades desde o início do mandato de Dilma 

Roussef, em 2011. Este projeto buscou viabilizar a expansão da economia brasileira 

fortalecendo o mercado interno; reativando a capacidade de investimento do Estado, 

principalmente em infraestrutura; apoiando a inserção das transnacionais brasileiras no 

mercado mundial e aproveitando as condições externas favoráveis para intensificar as 

exportações. Tudo isto sem abandonar o núcleo duro do receituário neoliberal na 

política econômica (superávit primário, regime de metas de inflação, câmbio valorizado 

e flutuante, juros altos), nem reverter as mudanças estruturais de conteúdo neoliberal 

extremado herdadas dos governos anteriores (privatizações, flexibilização/precarização 

dos direitos sociais e trabalhistas, corte de gastos públicos, abertura comercial e 

financeira, agências reguladoras, lei de responsabilidade fiscal, reforma administrativa); 

além de promover novas reformas neoliberais (lei de falências, concessões e parcerias 

com o setor privado, novas reformas da previdência e medidas de flexibilização dos 

direitos trabalhistas, etc.). Para tanto o governo adotou um conjunto de políticas, tais 

como, a ampliação das políticas sociais compensatórias, particularmente as políticas de 

transferência de renda; a valorização do salário mínimo; a ampliação do crédito para 

consumo popular; o financiamento de grandes empresas com recursos públicos; o 

investimento em obras de infraestrutura com o favorecimento das empresas nacionais; o 

privilegiamento das relações comerciais e diplomáticas com os países pobres e 

“emergentes”, entre outras. 

Tais iniciativas foram bem sucedidas em promover o crescimento econômico, 

abrir mercados externos para os produtos brasileiros e empresas sediadas no país e 

melhorar os níveis de renda e de acesso ao consumo dos trabalhadores, em especial dos 



setores mais pobres, o que trouxe mudanças políticas decisivas para a reposição da 

hegemonia burguesa. Em primeiro lugar, enfraqueceu poderosamente a oposição 

institucional ao neoliberalismo com a adesão do governo do principal partido 

antineoliberal ao neoliberalismo moderado. Em segundo lugar, atraiu para o programa 

neoliberal moderado o apoio, mesmo que “crítico” e em nome das “mudanças”, das 

principais organizações de trabalhadores, num movimento transformista jamais visto e 

que completou um movimento iniciado ainda durante a transição política pelo governo 

militar. Em terceiro lugar, reforçou a estatolatria e a adesão dos setores mais pobres e 

desorganizados das classes trabalhadoras ao neoliberalismo por meio do lulismo. Estas 

modificações políticas tiveram a capacidade de passivizar o conflito político, favorecer 

a conciliação de classes, determinar o predomínio da “pequena política” na disputa 

política e ideológica e assim de reverter a crise em que o projeto neoliberal se 

encontrava no final do governo FHC e repô-lo em novas bases, consolidando e 

qualificando a hegemonia burguesa de um modo inédito. 

No entanto, hoje o neoliberalismo moderado dos governos petistas já não 

apresenta os mesmos efeitos expansivos para o capitalismo brasileiro como durante os 

dois mandatos de Lula. A crise econômica mundial contribuiu poderosamente para esta 

perda de vitalidade, pois diante da altíssima vulnerabilidade externa desenvolvida pela 

economia brasileira desde os anos 90, a piora das condições externas afetou 

inevitavelmente o desempenho econômico no pais. Além disso, é muito importante 

considerar que a tentativa de ampliar a presença dos produtos e das empresas brasileiras 

no mercado internacional, de fortalecer o mercado interno e de promover alguma 

distribuição de renda (com a valorização do salário mínimo, a ampliação do crédito, o 

barateamento da cesta básica e as políticas sociais compensatórias) sem ruptura com as 

estruturas neoliberais e os pilares neoliberais na política econômica atingiu seus 

próprios limites, evidenciando as vicissitudes que atravessa o programa neoliberal 

moderado no momento. 

Limites que se evidenciam em taxas de crescimento econômico cada vez 

menores desde 2011, tendência de déficit na balança comercial, estagnação e tendência 

de queda dos índices de emprego, desindustrialização contínua, redução do consumo, 

perda da capacidade de endividamento das famílias e aumento da inflação; criando um 

cenário econômico de estagnação e instabilidade que acirrou o conflito político e social. 



Este é um elemento importante, pois colocou em xeque a própria situação cesarista 

desenvolvida pelos governos do PT, baseado na tentativa de acomodação política entre 

os interesses das classes dominantes e aqueles das classes subalternas e de passivização 

do conflito político, cuja marca mais expressiva é o chamado lulismo. Desde 2011 o 

governo vem tentando lidar com a crise de modo errático, o que revela a própria 

impossibilidade de avançar no aumento da presença externa da economia brasileira, no 

fortalecimento do mercado interno e da distribuição de renda sem romper com o 

receituário e as estruturas neoliberais. Se de um lado o governo Dilma destinou ainda 

mais recursos e ampliou o leque de beneficiários das políticas de transferência de renda, 

aumentou a oferta de crédito e buscou reduzir a taxa de juros; de outro lado promoveu 

um novo ciclo de privatizações, por meio de concessões e parcerias em investimentos de 

infraestrutura, ao mesmo tempo financiando a acumulação privada com recursos 

públicos, e adotou uma “política industrial” que não apresenta um planejamento global, 

pois se efetiva ao sabor das pressões de setores e lobbies industriais, e 

fundamentalmente baseada em renúncia fiscal. Diante da tendência de aceleração 

inflacionária vivenciada no último ano mais uma vez prevaleceu o desgastado 

mecanismo de aumento dos juros como solução para o problema, jogando por terra todo 

o esforço anteriormente feito no sentido contrário. Neste sentido, as medidas anticíclicas 

tomadas pelo governo para evitar o agravamento da crise não tem surtido o efeito 

esperado, pois esbarram em limites que o próprio governo não se propõe ultrapassar.  

Politicamente isto tem desgastado o governo, seu partido e as organizações que 

orbitam em torno dele, favorecendo a oposição neoliberal. Entre as frações burguesas o 

governo passou a ser cada vez mais pressionado no sentido de desencadear um novo 

ciclo de reformas neoliberais, flexibilizando ainda mais os direitos trabalhistas e 

previdenciários, intensificando a privatização direta ou indireta (parcerias e concessões) 

de recursos e equipamentos de infraestrutura, enterrando de vez a reforma agrária, além 

de intensificar a repressão e a criminalização dos movimentos e lutas sociais. Se os 

bancos e o capital rentista em geral pedem a elevação ainda maior da taxa de juros e 

reclamam da concorrência “desleal” dos bancos públicos na oferta de crédito; o capital 

industrial, que apoia o governo,  sinaliza claramente que os pacotes de renúncia fiscal e 

de favorecimento da indústria nacional nas obras patrocinadas pelo governo são 

insuficientes, acusa o governo Dilma de ser mais “fechado” e menos disposto ao 

diálogo do que o governo Lula e entoa a velha cantilena pela redução do “custo Brasil”, 



ou seja, dos custos sociais, previdenciários e trabalhistas, como solução para reverter o 

processo de desindustrialização e fazer frente à concorrência externa. O agronegócio, 

que também apoia o governo, tem sido bastante favorecido por suas políticas, mas nem 

por isto deixa de criticar sua proximidade com os movimentos de luta pela terra e 

mesmo a destinação dos (poucos) recursos à agricultura familiar. Esta postura crítica 

diante do governo favoreceu a campanha midiática, desencadeada a partir do processo 

do chamado “mensalão” no STF, de desconstrução da legitimidade construída pelo PT 

ao longo das décadas em torno da imagem de “ética na política”, firmeza programática e 

compromisso com a probidade administrativa, não sem o auxílio de determinadas 

práticas assumidas pelo próprio partido, engrossando o antipetismo e o caldo de cultura 

de perfil fascista em torno do “ódio ao políticos”, do saudosismo pela Ditadura e 

fantasmagorias afins. 

Entre os trabalhadores desenvolve-se uma grande insatisfação com os baixos 

salários, a instabilidade social, mesmo daqueles inseridos no mercado de trabalho, mas 

particularmente submetidos à baixa remuneração e à alta rotatividade no emprego 

devido à menor qualificação profissional, e a precariedade dos serviços sociais (saúde, 

educação, transporte público, além da moradia). Insatisfação que se manifesta 

inicialmente numa expressiva retomada das greves a partir de 2010 e atinge o ápice com 

as jornadas de junho de 2013. 

Apesar das greves apresentarem predominantemente uma perspectiva 

corporativista, mobilizando milhões de trabalhadores em torno de reajustes salariais e a 

ampliação de determinados direitos e benefícios, seu crescimento nos últimos anos 

evidencia uma reação aos efeitos da crise econômica, particularmente na indústria, e aos 

próprios limites das políticas de ampliação do emprego, de fortalecimento do mercado 

interno e de melhoria da renda salarial adotadas sob a égide do neoliberalismo. As 

políticas de valorização do salário mínimo, ampliação do crédito, barateamento da cesta 

básica e de crescimento dos níveis de emprego não se fizeram acompanhar de uma 

reversão do processo de flexibilização/redução dos direitos trabalhistas, ao contrário. 

Por exemplo, desde 2013 os jovens doutores que entrarem no quadro de professores das 

universidades federais o farão ganhando como graduados e num regime previdenciário 

que submete a maior parte de suas contribuições aos maus humores da especulação 

financeira. Paralelamente, grande parte dos contingentes de trabalhadores incorporados 



ao mercado de trabalho no período teve acesso a ocupações de baixa qualificação, baixa 

remuneração e alta rotatividade. 

Nas jornadas de 2013, no interior de um universo variado e mesmo contraditório 

de reivindicações, devido ao próprio caráter heterogêneo de sua composição social, 

sobressaíram-se aquelas de conteúdo antineoliberal, presente nas críticas aos gastos 

públicos com os grandes eventos esportivos e à falta de moradia, à péssima qualidade 

do transporte público, da educação e da saúde. A exigência de serviços públicos de 

“padrão FIFA” revelou o cansaço dos contingentes proletários que se integraram às 

manifestações, numericamente majoritários, com décadas de aplicação das políticas 

neoliberais. 

Além disso, há que se ressaltar que os movimentos grevistas e as manifestações 

populares revelaram o desgaste das direções e centrais sindicais, bem como dos partidos 

governistas, particularmente o PT, diante dos trabalhadores, e sua crescente 

incapacidade de funcionar como instrumentos de contenção das lutas sociais e de 

conquista de consenso para o neoliberalismo moderado. Parte significativa das greves 

do período ocorreu sem o concurso e mesmo à revelia das direções sindicais, enquanto 

as manifestações expressavam uma perspectiva política fortemente anti-institucional e 

horizontalizante que em alguns momentos dirigiu-se até mesmo contra os partidos e 

organizações da esquerda socialista. O ato convocado pelas centrais sindicais em 2013 

na sequência das jornadas de junho foi um fiasco, contando basicamente com a presença 

de dirigentes sindicais. Esta situação evidencia as crescentes dificuldades do governo, 

do PT e da CUT, principalmente, em continuar reforçando a hegemonia burguesa 

através da passivização do movimento dos trabalhadores e de suas principais 

organizações, esvaziando uma das principais funções exercidas pelos governos petistas 

aos olhos das frações burguesas em conjunto, apesar das medidas legais, jurídicas e 

policiais de caráter autocrático tomadas desde 2011 para criminalizar e conter os 

movimentos e lutas sociais. 

Esta dinâmica fez com que no plano institucional o eixo da luta política guinasse 

ainda mais para a direita, como a campanha eleitoral de 2014 evidenciou, apesar do 

crescimento das greves e das manifestações massivas ocorridas desde o ano passado. As 

duas alternativas eleitorais efetivas à candidatura Dilma Roussef adotaram uma 

perspectiva claramente neoliberal extremada, onde a política econômica passa a ser 



rigidamente conduzida pelo receituário monetarista, o tamanho do Estado deve ser ainda 

mais reduzido e o corte de gastos ampliado, a iniciativa privada deve avançar nos 

setores de infraestrutura e nos serviços sociais (mesmo que com recursos públicos), a 

abertura comercial e financeira devem ser aprofundadas; apesar do óbvio compromisso 

com a manutenção das políticas sociais compensatórias, por razões eleitoreiras. Isto 

indica que a derrota do neoliberalismo moderado tornou- se uma possibilidade real. 

Tanto Aécio Neves (PSDB), quanto Marina Silva (PSB) contaram com apoio de 

segmentos decisivos do bloco no poder e de parcelas expressivas das classes médias e 

de setores populares polarizadas ideologicamente pelo antipetismo. Com a ascensão de 

Marina Silva à cabeça da chapa, a candidatura do PSB deixou de “navegar” entre as 

versões moderada e extremada do programa neoliberal, aderindo francamente à 

segunda, porém sob a máscara do discurso da “sustentabilidade ambiental” e da “nova 

política”, tornando-se assim capaz de capitalizar o desejo de renovação política expresso 

por parte dos segmentos que participaram das jornadas de 2013 identificados com o 

moralismo político e a desconfiança com o sistema político-partidário.  

Por outro lado, diante da possibilidade concreta de derrota do neoliberalismo 

moderado a candidatura governista apelou novamente para a “chantagem do mal 

menor” (ruim com o PT, pior com a oposição neoliberal extremada) sobre os 

movimentos sociais, atraindo seu apoio militante e reeditando o que se viu em 2006 e 

2010. A vitória da candidata governista no primeiro turno significou o apoio à 

perspectiva de manutenção do projeto de governo hegemonizado pelo PT, porém sob 

condições cada vez mais difíceis e crescentemente combinado à medidas próprias do 

neoliberalismo extremado. 

2- O segundo turno e a derrota na vitória. 

A vitória apertada de Dilma Roussef nas eleições presidenciais de 2014 se deve 

às crescentes dificuldades vivenciadas na atual conjuntura para a manutenção e 

reprodução do programa neoliberal moderado, adotado pelos governos do PT. O fim do 

ciclo expansivo que marcou os dois mandatos de Lula e a piora nas condições 

econômicas estimularam uma crescente pressão das diversas frações do grande capital 

pela aplicação do receituário neoliberal mais ortodoxo como saída para enfrentar a crise 

econômica. É fato que a candidatura governista obteve apoio de setores de todas as 

frações do grande capital, particularmente daqueles que possuem negócios com o 



governo ou com as empresas estatais, como empreiteiras e até bancos. Afinal, não por 

acaso a candidatura governista foi a que mais arrecadou recursos para a campanha nos 

dois turnos. No entanto, mesmo entre as frações mais próximas dos governos do PT nos 

últimos anos, o capital industrial e o agronegócio, predominou uma postura de relativo 

distanciamento, quando não de oposição, à candidatura de Dilma Roussef, 

reivindicando maior controle da inflação, redução dos gastos públicos, ajuste fiscal, 

abandono da política de valorização do salário mínimo e uma nova rodada de (contra-) 

reformas neoliberais, particularmente a trabalhista e a previdenciária. Não faltaram 

candidatos a governador em diversos estados que, apesar de membros de partidos que 

compõem a base aliada do governo, como o PMDB, fizeram campanha sem se vincular 

à candidatura Roussef. Tal posicionamento reforçou as candidaturas da oposição de 

direita, primeiramente Marina Silva (PSB) e depois Aécio Neves (PSDB), como 

alternativas viáveis à candidatura petista, contribuindo para acirrar a disputa eleitoral e 

tornar o resultado indefinido até o último instante. 

 A bem sucedida operação de desconstrução da imagem positiva em termos 

éticos e político-programáticos associada ao PT ao longo dos anos foi reforçada pelas 

investigações em torno dos esquemas de corrupção na Petrobrás, contribuindo para 

fortalecer as candidaturas da oposição de direita, ampliando o antipetismo em setores 

das classes trabalhadoras prejudicadas pela piora das condições econômicas e pelos 

próprios limites do neoliberalismo moderado, além dos setores do pequeno e médio 

capital e de classe média tradicionalmente identificados com o conservadorismo político 

e descontentes com a situação econômica e a amplitude das políticas sociais 

compensatórias. Neste aspecto o antipetismo favoreceu o avanço institucional das forças 

políticas de direita, reverberando determinada dimensão das jornadas de 2013 e 2014, 

aquela crítica da política institucional, dos partidos e dos “políticos”. 

 Entre as classes trabalhadoras houve também um forte descontentamento com as 

políticas neoliberais e com os limites das políticas sociais compensatórias e de melhoria 

das condições sociais adotadas pelos governos petistas, como evidenciaram as jornadas 

de 2013 e de 2014. Diante disto, a campanha governista teve que adotar um discurso 

antineoliberal para preservar e ampliar o apoio eleitoral das classes trabalhadoras, 

particularmente no segundo turno. Esta situação favoreceu um movimento de 

radicalização do discurso da campanha petista, como não ocorria desde 1998, criticando 



duramente as administrações de FHC e os elementos nucleares do próprio programa 

neoliberal, como as privatizações, a especulação financeira e a flexibilização/eliminação 

de direitos trabalhistas, numa tentativa de polarizar a campanha em torno das clivagens 

ricos/pobres e direita/esquerda e assim consolidar o apoio dos setores hegemonizados 

pelo lulismo e atrair o voto dos setores críticos posicionados mais à esquerda do 

espectro político. A candidata do governo posicionou-se contra até mesmo a autonomia 

legal do Banco Central, como se bastasse a autonomia funcional que já existe na prática 

há muito tempo. No auge da campanha midiática contra a candidatura governista, até 

mesmo o compromisso com a regulação da imprensa e dos meios de comunicação foi 

brandido contra os barões da mídia, alinhados com a candidatura do PSDB. Na 

campanha do segundo turno tal postura foi decisiva para conter a ascensão de Aécio 

Neves, iniciada na reta final do primeiro turno, limitar o crescimento do antipetismo e 

garantir a vitória. 

Nestas condições a rendição à chantagem do “mal menor” (ruim com o PT, pior 

com o PSDB/DEM) teve um efeito politico muito mais dramático e pernicioso para a 

organização independente e autônoma dos trabalhadores do que das outras vezes. Em 

primeiro lugar, as direções dos movimentos sociais e do movimento sindical tiveram 

muito maior dificuldade para mobilizar suas bases em favor da candidatura petista, 

mesmo na reta final da campanha, o que as obrigou a empenhar sua legitimidade em 

favor de um apoio politico de vantagens incertas. Em segundo lugar, o apoio à 

candidatura Dilma se deu puramente em torno de um discurso antineoliberal mobilizado 

como mero recurso de campanha, sem qualquer comprometimento efetivo com a 

plataforma política dos movimentos sociais e sindical, como veremos adiante. Segundo 

a propaganda da candidatura oficial as supostas vantagens que um segundo mandato 

traria aos trabalhadores residiriam fundamentalmente no aprofundamento do que já 

vinha sendo feito, ou seja, as medidas de indução do crescimento econômico (isenção 

fiscal, crédito mais barato, financiamento de grandes empresas, renovação da lei que 

regula os reajustes do salário mínimo), o apoio aos projetos de infraestrutura e as 

políticas sociais compensatórias, cujos efeitos anticíclicos e favoráveis ao crescimento 

do emprego e à melhoria dos rendimentos do trabalho demonstram ter se esgotado. 

Dilma Roussef sequer se comprometeu com a revisão do fator previdenciário ou com a 

reprovação clara da proposta que pretende ampliar o elenco de situações que permitem a 

terceirização do trabalho. 



 No entanto, apurados os votos iniciou-se um intenso movimento de pressão 

sobre a candidata reeleita para afastar a perspectiva neodesenvolvimentista e 

antineoliberal apresentada na campanha do segundo turno. Através de ampla campanha 

midiática, ainda em curso e com apoio no poder judiciário e na própria Polícia Federal, 

tentando associar Dilma e Lula aos esquemas de corrupção na Petrobrás; da 

radicalização da oposição de direita, questionando os resultados eleitorais e fustigando o 

governo no Congresso Nacional e de certa mobilização social em defesa do 

impeachment da presidente ou mesmo de um golpe de Estado, o grande capital, 

particularmente o capital financeiro, impôs ao governo a sua pauta. À chantagem do 

“mal menor” sucedeu-se a chantagem do “vai ou racha”! Diante disto, o governo iniciou 

um processo de acomodação com as posições do grande capital e das forças da oposição 

de direita, tentando reeditar a estratégia de conciliação de classes que fez as glórias do 

lulismo e evidenciando que a politização do debate eleitoral e a radicalização do 

discurso não passaram de recursos de campanha. 

 Esta perspectiva de acomodação leva o governo a reeditar a tática adotada no 

início do governo Lula para “acalmar os mercados”, com a nomeação de figuras 

nitidamente identificadas com o receituário neoliberal e/ou com as forças políticas 

conservadoras para postos decisivos no novo ministério. Até o momento foram 

indicados Joaquim Levy, ex-auxiliar de Armínio Fraga, no Ministério da Fazenda; 

Nelson Barbosa no Ministério do Planejamento; Kátia Abreu, ex-UDR e uma das 

principais lideranças políticas do agronegócio, no Ministério da Agricultura, e Armando 

Monteiro, ex-presidente da Confederação Nacional da Indústria, no Ministério do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio; evidenciando a tentativa de conciliação com os 

interesses das diversas frações do grande capital. Além de elevar por duas vezes a taxa 

de juros desde as eleições, o governo já anuncia um ajuste fiscal, aumento da carga 

tributária e um expressivo corte de gastos, inclusive com a previdência e o seguro-

desemprego, como provas do seu compromisso com a “responsabilidade fiscal” e o 

controle da inflação. A promessa de regulação da imprensa e da mídia em geral, feita no 

calor da disputa eleitoral e em reação à campanha midiática contra a candidata, o 

governo e o PT, já foi adiada para futuro indeterminado e amputada da perspectiva de 

limitação do processo de monopolização no setor. No Congresso Nacional tramita 

proposta oriunda da base aliada de maior limitação do direito de greve dos servidores 

públicos, prenunciando a ofensiva que se dará sobre os gastos com os serviços sociais e 



salários do funcionalismo, bem como aquela que amplia a terceirização das relações de 

trabalho, indicando que o combate à flexibilização dos direitos trabalhistas é uma 

quimera. Isto não quer dizer que o próximo governo vá abandonar as políticas sociais 

compensatórias ou as medidas de indução econômica favoráveis ao setor produtivo, mas 

que sua adoção será cada vez mais condicionada pela fidelidade ao receituário 

neoliberal ortodoxo e pelo atendimento dos interesses do capital financeiro. 

No entanto, se em 2003/2004 esta perspectiva de conciliação de classes e de 

acomodação com os interesses do grande capital foi favorecida por um ciclo expansivo 

na economia mundial que beneficiou diretamente a economia brasileira possibilitando 

taxas de crescimento elevadas para padrões neoliberais e condições favoráveis à adoção 

do programa neoliberal moderado, hoje a situação é inversa, indicando que as medidas 

mais duras tendem à ficar. Ou seja, a adoção de medidas próprias do neoliberalismo 

extremado pelo próximo governo tende a deixar de ser um recurso tático, aplicado 

momentaneamente para equilibrar as contas e conter os efeitos mais dramáticos da crise 

econômica para em seguida ser substituído pela aplicação do programa neoliberal 

moderado, como em 2003/2004 e 2011/2012, para se transformar no programa 

principal. Diante disto, a oposição de direita e o “mercado” mantém a tática de ameaçar 

o governo com a possibilidade de impeachment, ou mesmo de golpe de Estado, como 

pregam alguns, com vistas à reforçar ainda mais a rendição do novo governo ao 

“realismo econômico” e abortar qualquer veleidade esquerdizante. Pelo que se viu até o 

momento, esta tática tem funcionado.  

3- Luta política e política institucional: perspectivas para os movimentos 

sociais e a esquerda socialista. 

Os resultados eleitorais indicam que a posição que mais cresceu foi aquela que a 

justiça eleitoral considera como não válida, ou seja, abstenções, votos brancos e votos 

nulos. Somados os três, a posição de rejeição da própria eleição e de todas as 

candidaturas foi vitoriosa nos dois turnos, indicando o forte descontentamento popular 

com o processo eleitoral e as instituições políticas, principalmente os partidos. Além 

disso, há que se considerar que toda a campanha foi pautada pelo discurso da mudança, 

levando as candidaturas principais a adotá-lo mesmo que de maneira oportunista e 

demagógica. O crescimento das intenções de voto em Marina Silva durante a campanha 

do primeiro turno e mesmo seu resultado eleitoral podem ser atribuídos à sua 



identificação com a perspectiva da mudança. Aécio Neves também procurou apresentar-

se como novidadeiro, como a “mudança viável”, e foi ao segundo turno em parte 

embalado por este discurso. Mesmo Dilma Roussef teve que prometer “mais 

mudanças”, contrariando claramente o eixo da campanha de 2010, quando se 

apresentava como a candidata da continuidade. A votação de Luciana Genro, que 

conseguiu dobrar o número de votos do PSOL em relação a 2010, também pode ser 

atribuída a este desejo de mudança, particularmente em função do desempenho bem 

sucedido da candidata na crítica ao conteúdo político e de classe das candidaturas 

principais. Estes dados indicam que há uma onda de descrédito da política institucional 

e de descontentamento com o neoliberalismo que reverbera os aspectos mais 

progressistas das Jornadas de 2013 e 2014. É verdade que a crítica à política 

institucional nas Jornadas de 2013 e 2014 também foi mobilizada por uma perspectiva 

politicamente conservadora e mesmo de cunho fascista, porém, aqui estamos tratando 

dos elementos democráticos e horizontalizante desta crítica. 

Por outro lado, em termos institucionais há um claro avanço das forças de 

direita, cujo desempenho eleitoral se deveu mais ao recuo eleitoral do PT do que 

propriamente à um avanço do voto conservador. Ou seja, em termos institucionais há 

uma dicotomia com a perspectiva política dominante na sociedade brasileira, 

principalmente entre os trabalhadores.  

 Esta situação favorece o desenvolvimento de uma perspectiva política 

antineoliberal e socialista por parte dos movimentos sociais e da esquerda socialista, 

pois o descontentamento de grandes massas de trabalhadores com a política 

institucional e com os limites expansivos do neoliberalismo moderado deve se ampliar 

no próximo período com a aplicação mais desembaraçada do receituário neoliberal 

extremado pelo governo e pela ofensiva das forças de direita no Congresso Nacional e 

nos governos estaduais. Portanto, o próximo período deverá ser pautado por um 

acirramento das contradições sociais e por grandes enfrentamentos. 

Se considerarmos que em 13 anos estamos diante da segunda crise do 

neoliberalismo, a primeira do neoliberalismo extremado (2001-2002) e a segunda do 

neoliberalismo moderado (2013-2014) e que esta nova crise revela a incapacidade 

crescente deste projeto político e social em manter as contradições sociais sob controle, 

a situação atual é dramática e prenhe de possibilidades novas, inclusive a de superação 

do projeto neoliberal. Portanto, aos movimentos sociais e à esquerda socialista cabe 



repudiar vivamente a chantagem do “mal menor”, adotar uma orientação clara de 

oposição ao neoliberalismo em todas as suas variantes e  desenvolver novas práticas de 

organização e mobilização, que combatam o apoliticismo presente no espírito das 

massas trabalhadoras e as atraia para a militância organizada e a luta social. 

*David Maciel é doutor em História, professor da Faculdade de História e do Programa 

de Pós-graduação em História da UFG         


