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N os próximos meses te-

remos enfrentamentos 

na luta de classes que 

podem ser decisivos para o estabele-

cimento definitivo de uma nova co-

rrelação política de forças entre as 

classes no Brasil. Decisivo porque a 

situação política aberta em Junho 

2013 não acabou de reverter a ofen-

siva patronal que vivemos nos últi-

mos dezoito anos. Por isso, dar pas-

sos políticos até junho 2014 no senti-

do do fortalecimento das ações de 

rua e da unidade entre classe trabal-

hadora e juventude e entre os vários 

setores da esquerda independente, é 

decisivamente dramático nesse mo-

mento.  

 

Nova correlação de forças esta 

sendo testada 

 

Em Junho tivemos uma onda juvenil 

que começou com a revolta nacional 

vitoriosa contra o aumento das pas-

sagens e que se estendeu com pro-

testos contra a corrupção e a atual 

forma de representação política ate a 

Copa das Confederações. Até esse 

momento tivemos atos massivos que 

reuniam milhares de manifestantes, 

após a Copa das Confederações hou-

ve certo arrefecimento da intensida-

de da luta e os atos com milhares de 

manifestantes deixaram de existir. 

Mas, já estávamos claramente em 

outro patamar de lutas com inte-

rrupções praticamente diárias de ro-

dovias, queima de ônibus em forma 

de protesto contra a violência policial 

e eclosões de greves com tendências 

à independência da burocracia sindi-

cal que foram apoiadas pela juventu-

de em todo o país - a greve dos pro-

fessores do Rio de Janeiro foi o 

maior exemplo disso na primeira fase 

pós-Junho. 

Para tentar conter a revolta juvenil, o 

governo acenou com uma constituin-

te exclusivamente política com dois 

objetivos reacionários: tirar a indig-

nação popular das ruas e se fortale-

cer diante dos demais poderes. Essa 

proposta do governo Dilma era tão 

claramente manobrista que não teve 

apelo popular algum e foi rechaçada 

pelo congresso nacional que perce-

beu as intenções bonartistas da pro-

posta de Dilma. 

Com exceção da votação do royalty 

do pré-sal para a educação - que sig-

nifica míseros 6 % dos barris extraí-

dos - não houve da parte do governo 

ou do congresso nacional nenhuma 

medida que atendesse ás reivindi-

cações populares de Junho. Nenhuma 

mudança significativa se operou na 

macro-política que tem se deslocado 

cada vez mais para atender aos in-

teresses do capital com o amplo pro-

cesso de privatização dos portos, 

aeroportos, camada pré-sal, elevação 

das taxas de juros, repressão ao mo-

vimento social, com o aperfeiçoando 

com investimentos mássicos em ar-

mamentos, criação de tropas volta-

das para a repressão ao movimento e 

aperfeiçoamento da legislação para 

tipificar como terrorismo a ação polí-

tica que cause “distúrbios”.  

Com o arrefecimento da rebeldia 

juvenil, a política desenvolvida pelo 

governo foi no sentido de ceder ás 

chantagens do capital por maiores 

taxas de lucro. Isso foi assim na am-

pla política de privatizações de Dilma 

e na política econômica. Os ataques 

do governo Dilma aos trabalhadores 

não ocorrem somente com o proce-

sso de privatização, a política de ju-

ros do governo também onera tre-

mendamente os trabalhadores. Se 

estima que a cada ponto percentual 

que sob a taxa básica de juros 

(SELEC) o governo tem que dispor 

de R$15 bilhões para rolar a dívida 

pública.  

 

 

Fim do pacto lulista abre pro-

funda crise de alternativa   

 

Diante da situação reacionária, desde 

a derrota da greve dos petroleiros de 

1995, a revolta de junho mudou par-

cialmente o cenário político, criando 

uma situação intermediária que clas-

sificamos como semi-rebelião popu-

lar. Isto porque, apesar da vitoria da 

juventude em Junho com a redução 

do aumento das passagens em prati-

camente todas as capitais, a alteração 

na correlação de forças ficou a meio 

caminho.  

Essa situação de lentidão na alteração 

categórica de correlação de forças 

não significa que mudanças não ten-

ham se operado na realidade. Alem 

Construir na prática a unidade contra  

os gastos na copa  
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de pesar elementos de deterioração 

económica, como a tendência a alta 

inflacionária, principalmente dos ser-

viços e dos alimentos, a redução dos 

ganhos salariais e a piora geral dos 

serviços públicos (saúde, educação e 

transporte), houve uma qualitativa 

alteração na atividade e na percepção 

política de amplos setores da juven-

tude e da classe trabalhadora. 

Essa nova situaçao (apontada no pa-

rágrafo anterior), se materializa no 

enfrentamento cotidiano à repressão 

policial, nas passeatas contra a copa 

(que mantém um número significati-

vo de participantes) nas greves feitas 

apesar/contra a burocracia sindical e 

na brutal queda da popularidade do 

governo. No mês de março de 2013 

o governo atingiu  o máximo de sua 

popularidade (67%), caiu drastica-

mente durante o mês de junho 

(30%), se recuperou lentamente du-

rante os meses que se seguiram, che-

gando a 41% em fevereiro. Porém, as 

últimas pesquisas apontam que a po-

pularidade do governo volta a cair 

(37%).  

Essa nova queda de popularidade do 

governo é atribuída a percepção de 

que a inflação tende a aumentar du-

rante o ano e aos esquemas de co-

rrupção na Petrobrás que atinge di-

retamente ao governo e ao PT. Mas, 

como as condições econômicas não 

se alteraram de forma tão dramática, 

torna-se evidente que a queda do 

percentual de aprovação do governo 

e a não ascensão relativa da oposição 

burguesa (Aécio e Eduardo Campos, 

principalmente) está diretamente, e 

centralmente, ligada ao desmantela-

mento do pacto lulista, da perda de 

paciência das amplas com as promes-

sas não cumpridas pelo governo e 

pela maior disposição em resolver 

seus problemas no enfrentamento 

direto com os patrões e com os go-

vernos burgueses de plantão.   

A situação econômica que se estabe-

leceu desde 2008, tem sido um pata-

mar objetivo para a atual crise políti-

ca, pois a média do crescimento 

econômico no governo Dil-

ma foi de 2% ao ano, número 

muito aquém dos 5% de 

crescimento do PIB ne-

cessário para se desenvolver 

políticas de compensação 

social sem combater a de-

sigualdade social (projeto 

social-liberal). A partir de 

Junho o pacto lulista, sofreu 

uma profunda deterioração 

econômica, o que colocou 

imediatamente a classe domi-

nante na posição de questio-

namento das políticas popu-

listas adotadas até então e de 

exigências de reformas de 

toda a ordem que permitam 

compensar a queda das ex-

portações e a redução da 

capacidade de consumo que 

vivemos nos últimos anos.  
 

Um semestre de definições polí-

ticas 

 

Desembarcamos em 2014 com um 

ritmo diferenciado da luta de classes 

em relação aos últimos dez anos .  

As condições econômicas que estive-

ram na base da revolta estudatil de 

Junho se mantém presentes e estão 

se agravando. Esse cenário econômi-

co não pode explicar nada se não o 

combinamos com a maior disposição 

de luta das massas após a vitória dos 

estudantes em Junho. Só assim pode-

mos explicar o ascenso das lutas sin-

dicais e a indignação popular contra a 

violência policial e as outras mazelas 

da vida cotidiana presentes nas peri-

ferias das grandes cidades.   

A lenta degradação das condições de 

vida tende a retroalimentar a maior 

disposição de enfretamento da classe 

trabalhadora e da juventude, o que 

significa que na mesma base 

econômica Pré-Junho (com indicado-

res de maior deterioração de alguns 

aspectos da realidade econômica) se 

dispõe de condições subjetivas ainda 

mais favoráveis para a luta. Essa nova 

totalidade vem sendo testada desde 

os enfrentamentos salariais e popula-

res, como na greve dos garis do Rio 

de Janeiro e as revoltas contra o ex-

termínio da juventude negra das pe-

riferias, respectivamente.  

A classe trabalhadora esta demons-

trando que esta disposta a ações de 

maior radicalidade para lutar por 

salários ou contra a opressão brutal 

do estado sobre as favelas e bairros 

periféricos. É nesse período que a 
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correlação de forças entre as classes 

será definida de forma mais categóri-

ca, daí a dramaticidade que deve ser 

encarada pela esquerda revolucio-

nária para que se possa retomar defi-

nitivamente a ofensiva da classe tra-

balhadora perdida desde a segunda 

metade da cada de 1990. Assim, du-

rante os momentos que antecedem a 

copa do mundo estaremos diante de 

um teste político decisivo. 

Apenas nos próximos meses podere-

mos confirmar ou não que entramos  

em uma nova etapa da luta de clas-

ses, que deixamos a etapa aberta 

com a derrota da greve dos petrolei-

ros de 1995 para traz. Etapa marcada 

pela hipertrofia do aparato repressi-

vo do estado burguês e brutal repre-

ssão sobre o movimento que impôs 

as políticas neoliberais (inclusive sob 

os governos petistas), fragmentou a 

luta dos trabalhadores e fortaleceu 

os aparatos sindicais que tornaram-

se co-gestores da exploração dos 

trabalhadores.  

A combinação desses fatores objeti-

vos e subjetivos aponta para que o 

mês de Junho de 2014, em que se 

realizará o campeonato mundial, seja 

marcado pela ampliação de conflitos 

de toda a ordem, pois o evento irá 

ser uma enorme vitrine para a indig-

nação estudantil, popular e sindical, 

Estamos assim diante da possibilidade 

de vivenciar uma combinação política 

que contará com  movimento contra 

os gastos na copa, greves de catego-

rias sindicais que têm data base no 

primeiro semestre e a ação de rua 

das populações da periferia que 

estão fartas da violência policial.   

Por outro lado, a classe dominante e 

o governo estão se preparando para 

esse momento com pesados investi-

mentos nas forças repressivas, equi-

pando e criando novas tropas de 

choque, aparelhando o judiciário pa-

ra julgar (leia-se condenar) de forma 

relâmpago as greves e detidos em 

manifestações e aperfeiçoando a le-

gislação (que de tão draconiana en-

frenta resistências até no interior do 

governo) para além da ditatorial lei 

da copa com o objetivo de tipificar 

como terrorismo qualquer forma de 

“distúrbio” em manifestações, o que 

significa 

tornar legi-

timas ex-

pressões da 

luta social, 

como cor-

tes de ave-

nidas, pi-

quetes e 

resistência 

à repressão 

policial em 

crime 

inafiançável.  
 

Precisamos de outra estratégia 

para lutar e vencer 

 

Por esse conjunto de fatores afirma-

mos que embates decisivos para o 

próximo período da luta de classes 

estão sendo desenhados nesse exato 

momento. Ainda não acabamos de 

transitar para uma situação de plena 

rebelião popular ou situação pré-

revolucionária (sic), como afirma 

determinados setores da esquerda, 

notadamente o PSTU, ou de um no-

vo movimento operário, como a Ler-

qi. Diz caracterizar qualquer situação 

política de forma leviana ou facilista é 

um exercício extremamente perigo-

so, pois têm conseqüências terríveis 

para a política e para o desdobra-

mento da luta de classes.  

O rigor no momento de definir uma 
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situação é decisivo para que possa-

mos ser o mais concreto possível nas 

tarefas específicas para cada momen-

to. Estamos ainda em um momento 

de definições políticas, não supera-

mos totalmente a etapa política ante-

rior. Os riscos de voltarmos à si-

tuação política Pré-Junho são concre-

tos a partir desse cenário a estratégia 

de unificar a esquerda independente, 

apoiar politicamente todos os en-

frentamentos operários e construir 

planos de luta unificado entre a ju-

ventude, a classe trabalhadora e a 

população periférica é fundamental. 

Infelizmente é na contramão dessas 

necessidades que a política das co-

rrentes que estão na oposição de 

esquerda transita. No encontra do 

Espaço Unidade de Ação, realizado 

no dia 22 de março, apesar de contar 

com aproximadamente dois mil ati-

vistas que representavam todas as 

regiões do país, com representantes 

da vitoriosa, e exemplar, greve dos 

garis do Rio de Janeiro e dos trabal-

hadores em greve da COMPERJ, essa 

atividade não tirou nenhum plano  

para se avançar na construção de 

uma organização de frente única dos 

trabalhadores e da juventude, uma 

campanha nacional de apoio aos tra-

balhadores da COMPERJ, que faziam 

a sua greve no enfrentamento da bu-

rocracia sindical, ou um plano nacio-

nal de luta contra os gastos na copa e 

pelo atendimento as demandas ope-

rárias e populares.  

Prevaleceu a estratégia conservadora 

refletida na bandeira “Na luta vai ter 

copa”. Essa estratégia é (1)

conservadora, porque combina ele-

mentos economicistas com predomí-

nio da lógica de manter as greves 

salariais isolas da luta política geral 

contra o governo e contra os pa-

trões, perspectiva que enfraquece as 

lutas diante e isola o movimento polí-

tico contra os gastos na copa, favore-

cendo a repressão e aumenta os ris-

cos de retrocessos e (2) aparelhista, 

porque pretender apenas a conser-

vação das bases sindicais, estudantis e 

populares até aqui conquistadas sem 

abrir o debate sobre a necessidade 

premente de unificar a esquerda para 

que se possa disputar as bases da 

burocracia sindical governista que 

mantém sob seu controle a ampla 

maioria das categorías. 

 

Façamos um 1º de Maio comba-

tivo, unitário e de massa  

 

Algumas provas estão se dando para 

definir a capacidade da classe trabal-

hadora e da juventude mudarem defi-

nitivamente a correlação de forças 

vivida na última década.  

Estamos em uma situação em que 

dois exércitos se preparam para o 

enfrentamento que ocorrerá na copa 

do mundo. O governo e os patrões 

têm a sua disposição o poder mate-

rial, os meios de comunicação de 

massa, a repressão policial, o judici-

ário,  a legislação e o próprio evento 

que apela para o sentimento de uni-

dade nacional.  

Por isso, a classe trabalhadora e os 

seus setores mais organizados não 

podem desperdiçar nenhuma oportu-

nidade de avolumar e construir a 

unidade entre os setores que estão 

em luta. A estratégia e todas as táti-

cas para construir a unidade e levar 

amplas camadas para a rua é chave 

para que possamos fortalecer a po-

sição dos trabalhadores e da juventu-

de combativa no próximo período. 

Nesse sentido, as manifestações nes-

se 1º de Maio têm grande importân-

cia. Temos que dar centralidade para 

essa data, pois além de ser data mun-

dial símbolo da luta dos trabalhado-

res contra a exploração e opressão 

capitalista, ocorrer em meio a dete-

rioração das condições de vida das 

amplas massas trabalhadoras é o 

primeiro 1º de Maio que fazemos 

após a onda de rebeldia de Junho. 

Por esse conjunto de fatores, essa 

data não pode ser um acontecimento 

rotineiro.  

Vivemos em um compasso de tempo 

dramático para a correlação política 

de forças, não podemos esquecer 

que saímos de praticamente duas 

décadas de ofensiva patronal ainda 

não totalmente superada. As organi-

zações de esquerda independentes 

não estão dando peso para esta data, 

nos locais de trabalho, escolas e uni-

versidade não encontramos divul-

gação. Mesmo na internet tem sido 

um verdadeiro exercício de peregri-

nação digital encontrar informações 

sobre os atos do 1º de Maio inde-

pendente. 

Devemos convocar todos os trabal-

hadores e estudantes para participa-

rem dos atos independentes dos pa-

trões e do governo propagandear 

essa atividade em todas as fábricas , 

universidades e salas de aula. Organi-

zar todos os compaheiros, amigos e 

familiares para irmos todos aos atos 

combativos e independentes do 1º 

de maio é a tarefa central. Participe 

do 1º de Maio combativo com os 

companheiros do Práxis. 
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U 
ma das lições mais impor-

tantes da greve dos coleto-

res do ABC foi a de que em 

unidade se pode obter vitórias. Com 

um ajuste salarial de 10 %, de R$ 

600, compensação e pagamento dos 

dias parados, o movimento grevista 

acabou triunfando. Outro ponto fun-

damental da greve de oito dias foi ter 

conseguido a estabilidade do trabalho 

por 180 dias. Por essas conquistas, e 

pela disposição de luta dos trabalha-

dores, a greve dos coletores foi uma 

grande aprendizagem e exemplo para 

os demais trabalhadores que sofrem 

com perdas salariais e terríveis con-

dições de trabalho, mas que ainda 

não saírem a lutar. 

 

Do Rio ao ABC 

 

A greve dos garis da cidade do Rio 

de Janeiro, em pleno carnaval, de-

monstrou que com unidade da base, 

disposição de luta e apoio dos de-

mais trabalhadores e da juventude se 

pode conseguir vitórias, mesmo 

quando a luta é traída pela direção 

sindical pelega. 

A independência de classe frente à 

burguesia e a burocracia é uma lição 

histórica dos trabalhadores e das 

suas lutas imediatas e mediatas. Po-

rém, na atual fase da luta de classe 

no Brasil, após praticamente duas 

décadas de defensiva, esse aprendiza-

do ganha novo frescor, novas cores, 

sai da teórica e ocupa as ruas. Lição 

essa que desde a vitória dos estudan-

tes contra o aumento das passagens 

em junho começa a ser apropriada 

pelos trabalhadores de diversas cate-

gorias, pois os trabalhadores mesmo 

tendo que lutar contra a patronal e 

os pelegos com unidade e auto-

organização podem derrotar a patro-

nal e os governos ao seu serviço. 

O processo de privatização dos ser-

viços urbanos, como a coleta de lixo, 

por exemplo, só favoreceu aos capi-

talistas, pois o dinheiro público é 

transferido para essas empresas que 

impõem salários baixíssimos e con-

dições precárias de trabalho. Estas 

empresas, que enchem os bolsos de 

dinheiro e são contratadas por dife-

rentes prefeituras, colocam os trabal-

hadores em condições  de extrema 

exploração, pobreza e instabilidade. 

Nesse contexto tem muita importân-

cia a greve dos coletores do ABC, 

pois demonstra para os demais tra-

balhadores um caminho vitorioso de 

luta a seguir frente aos governos, 

patronal e sindicatos pelegos. 

 

Uma nova situação política 

 

A privatização dos serviços urbanos 

teve como subproduto o floresci-

mento de uma burocracia sindical 

pelega e ligada diretamente aos in-

teresses da patronal. Essa burocracia, 

para defender os seus privilégios, 

atua constantemente contra a luta e 

a organização autônoma dos trabal-

hadores através de mentiras, mano-

bras, ameaças, delações e até a elimi-

nação física de ativistas independen-

tes.   

Lutas que superaram efetivamente o 

controle da burocracia e foram vito-

riosas são fundamentais como exem-

plo a seguir. Vitórias - mesmo que 

parciais - a partir da autodetermi-

nação dos trabalhadores são de gran-

de valor estratégico, pois sedimen-

tam um caminho para lutas de maior 

alcance político. 

É um tanto quanto sintomático que 

as greves que contam com forte in-

tervenção das bases terminem su-

perando os sindicatos e triunfando, 

isso não acontecia no Brasil há muito 

tempo. Para nós entramos a partir 

de junho em nova correlação de fo-

rças que ainda não acabou de se defi-

nir. Ao não estar consolidada uma 

nova correlação de forças que su-

 

Coletores do ABC saem vitoriosos da greve  
 

A importância da autodeterminação  

para triunfar 
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pere totalmente a defensiva pré-

junho, retrocessos pode ocorrer 

mediante derrotas nos enfrentamen-

tos deste ano. Mas, nessa nova si-

tuação política há possibilidades de 

que as direções pelegas, que hoje 

estão na frente dos sindicatos, a cada 

dia sejam colocados em questão 

quando a base sai toma em suas 

mãos o controle das suas lutas por 

melhores condições de trabalho. 

A desconfiança dos trabalhadores em 

relação a burocracia sindical não é 

uma novidade, mas que essa descon-

fiança se consubstancie em luta inde-

pendente e que se dê contra os apa-

ratos dirigidos pelos pelegos não é 

uma coisa que se possa ver todos os 

dias. Na passeata que realizaram os 

coletores no dia 7 de abril se via co-

mo a comissão de negociação, que 

contou com uma importante a parti-

cipação de trabalhadores de base, 

havia superado os burocratas que 

queriam negociar com uma pauta 

rebaixada. 

 

Pela unidade operário-estudantil 

 

O exemplo dos coletores do ABC se 

soma a outros que demonstram que 

na situação política na qual vivemos é 

possível obter vitórias parciais e acu-

mular experiências para lutas políti-

cas contra a maquinaria de domi-

nação e exploração a favor de uma 

ínfima parte da sociedade. Temos 

que combater a continuidade das 

políticas neoliberais com verniz social 

desenvolvidas pelos sucessivos go-

vernos petistas, que para garantir os 

interesses patronais impõem aos tra-

balhadores as mais terríveis con-

dições de existência. 

Nesse momento, a luta pelo fortale-

cimento do campo dos trabalhadores 

e da juventude combativa passa pelo 

apoio às greves em curso, para que 

essas sejam vitoriosas nas suas reivin-

dicações imediatas, mas também para 

que construam uma nova tradição de 

independência dos patrões e apara-

tos burocráticos. Esse é o caminho 

que já apontam na prática os comba-

tes em curso. 

Para que esse processo avance faz 

falta uma política para impulsionar a 

unidade dos setores que estão em 

luta. Esse deve ser o papel das co-

rrentes sindicais independentes, co-

mo a CSP-Conlutas, e das organi-

zações estudantis no interior das 

universidades.  A universidade tem 

que ser um lugar onde os trabalhado-

res tenham espaço para propagar as 

suas demandas e experiências e isso 

tem que acontecer como parte 

orgânica da vida acadêmica, em atos, 

palestras, seminários e nas salas de 

aula. 

Além de lutar por uma universidade 

a serviço dos trabalhadores, temos 

que ter a capacidade de incorporar 

os temas políticos da sociedade e 

acompanharmos os trabalhadores em 

suas lutas suas lutas. Não podemos 

nos deter frente à teoria descolada 

da prática, é necessário discutir polí-

tica concreta e atuar na realidade se 

queremos que essa teoria diga res-

peito a realidade, pois é refletindo 

sobre a prática que a teoria se de-

monstra  concreta e pode de fato 

contribuir com a transformação. Afi-

nal, a universidade deve se referir as 

questões fundamentais da sociedade, 

e para fazer isso de forma emancipa-

dora tem que se referir aos trabalha-

dores e as suas lutas, sem isso o 

exercício acadêmico se transforma 

em pura especulação. É por isto que 

é necessário ter iniciativas para dis-

cutir a fundo a vitória dos coletores 

do ABC no interior da Fundação 

Santo André e de outras universida-

des.  
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 A  eleição para a direção do Di-

retório Central dos Estudan-

tes (DCE) aconteceu em um clima de 

“tranquilidade”, sem disputas duras 

entre as diferentes chapas. O que 

vem a comprovar que a eleição da 

máxima entidade estudantil não tem 

refletido os dramas e as grandes 

questões que envolvem a universida-

de. 

Esse distanciamento, entre o proces-

so eleitoral e a realidade, se explica 

em parte pela forma como a atual 

direção se apoderou da entidade, 

objetivando apenas se perpetuar no 

interior do aparato. Nessa perspecti-

va não são necessários grandes esfo-

rços para transformar a USP, e muito 

menos, desenvolver políticas que 

levem as lutas dos estudantes até o 

fim, para que esses possam obter 

vitórias. 

Exemplos da inaptidão para a luta da 

atual direção do DCE podemos veri-

ficar constantemente, foi assim du-

rante a greve no ano passado. Pois 

no momento que mais os estudantes 

necessitavam ir para as ruas a direção 

do DCE teve a política de levar o 

movimento para dentro da universi-

dade, evidenciando que dispõe de 

uma estratégia, e nem de quadros, 

para encarar enfrentamentos com a 

burocracia universitária e, muito me-

nos, com o governo do estado. 

A chapa “Para virar a USP do aves-

so” (PSOL-PSTU), como era previsí-

vel, ganhou o pleito com 4991 votos, 

somando um total de 

47%, demonstrando 

clara supremacia elei-

toral diante das de-

mais chapas. Em se-

gundo lutar, mas mui-

to atrás, vem a chapa 

ligada aos partidos de 

direita e em terceiro 

a chapa ligada ao PT. 

Nenhuma das duas 

chapas apresentava 

real perigo, como foi 

anunciado pela chapa 

vitoriosa para se 

criar um clima de 

temor da “direita”. 

O chamado para o 

“voto útil” continua a 

existir com força nas eleições para a 

direção do DCE em parte devido à 

desastrosa política levada a cabo pe-

las chapas que se dizem da esquer-

da  revolucionária, este setor formou 

quatro chapas diferentes. 

 

 

Os desafios da “nova” gestão 

 

Hoje está colocado para a direção do 

DCE, que acabou de triunfar na 

eleição, o desafio de ter política de 

luta diante dos problemas concretos, 

como o corte do orçamento, por 

exemplo, que impôs o novo reitor, 

Zago. A direção tem que impulsionar 

o movimento para que a universidade 

de movimente de forma conjunta 

contra os cortes orçamentários, mas 

temos muitas duvidas de que a di-

reção do DCE se coloque à altura 

das atuais circunstâncias, pois é ne-

cessário avançar muito o nível de 

consciência e a disposição de luta dos 

estudantes para que se possa co-

meçar a ganhar. 

A atual direção se mantém no nível 

do economicismo estudantil. Não 

tem nenhuma política concreta nem 

um plano de luta para reverter os 

problemas dos estudantes e dos tra-

balhadores da universidade, acabam 

assim fazendo política apenas para se 

manter no aparato do DCE. É por 

isso que não chamaram assembleias 

para discutir a situação do corte do 

orçamento, assim a disputa eleitoral 

teria perspectiva política. 

Sorrateiramente fiizeram o contrário 

do que faria uma direção com autori-

dade política, esconderam a discu-

ssão dos estudantes para que a 

eleição do DCE ficasse no plano to-

talmente da mera disputa do aparato, 

campo que efetivamente dispõem de 

muito mais condições de serem vito-

riosos. A questão é que isso às custas 

de armar o movimento para a luta. 

O que demonstrou a eleição 
do DCE?  

Por Martin 
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Eleitoralismo não combina com 

direção da luta 

 

O problema dessa direção, que se 

dedica apenas ao controle do apara-

to da entidade, é que o que poderia 

ser transformador (como as lutas) se 

perde pela política equivocada. Ao 

não se avançar em uma perspectiva 

revolucionaria (programa de demo-

cratização profunda da universidade, 

de organização pela base e de 

unidade com os trabalhadores) 

a atual direção do DCE não 

contribui para que as lutas 

arranquem vitórias. 

Na greve do ano passado, por 

exemplo, os militantes que ho-

je estão no DCE não consegui-

ram ser direção efetiva do mo-

vimento, pois não tiveram uma 

politica para incorporar ao mo-

vimento os estudantes que, 

sim, estavam dispostos a lutar. 

No final da greve, quando já 

não se poderia mais avançar, 

em uma das últimas assem-

bleias, depois de vários erros 

cometidos, a direção do DCE 

acaba perdendo a votação mais 

importante daquele momento, 

que consistia em sair da greve 

com alguma vitória. isso por 

inabilidade total durante a ne-

gociação com a reitoria, pois a co-

missão de negociação aceitou que o 

reitor colocasse uma cláusula que 

facilitava a repressão pós-greve. Com 

isso, a greve acabou em derrota e 

sem autocrítica da direção do DCE 

ao movimento. 

 

Sem unidade não há mudança 

 

Esta discordância entre o percentual 

de votos que a chapa vencedora re-

cebeu e a sua capacidade política de 

direção nos momentos importante é 

gritante, pois há grande distorção 

entre os votos obtidos e a capacida-

de objetiva de representar o movi-

mento. Ou seja, o DCE por respon-

sabilidade das direções não está à 

altura dos desafios que a realidade 

tem imposto. 

Outro aspecto dessa crise de di-

reção do movimento estudantil é 

que a ultra-esquerda se postula co-

mo direção das lutas sem ter nenhu-

ma sustentação política 

(programática ou eleitoral), como 

demonstra o resultado pífio (6%) 

para as 4 chapas da oposição de es-

querda à direção do DCE (Território 

livre, Maré Laranja, Frente Poder 

Estudantil e Autonomia Universitá-

ria). 

O que demonstrou a eleição foi que 

a esquerda ao sair dividida perdeu 

uma oportunidade importante de ser 

referência para o movimento estu-

dantil. De iniciar uma aproximação a 

um setor amplo de estudantes de-

pois da greve que movimentou todos 

os cursos da USP, tanto no Butantã 

como nos campi do interior. Esta 

oportunidade foi perdida por não se 

ter a estratégia de construir de fato a 

unidade, as mais diversas 

desculpas para sair separados 

foram apresentadas pelos gru-

pos. A divisão que tornou o 

trabalho mais fácil para a atual 

direção, que acabou por um 

médio ou por outro capitali-

zando a “esquerda”. 

 

Como avançar em uma 

politica revolucionária 

 

Em definitivo, os 641 votos 

que conseguiram as 4 chapas - 

um mísero 6% - da esquerda 

tem que servir para que estes 

grupos reflitam sobre a sua 

política frente ao movimento 

estudantil e não para se escon-

derem em fantasias de auto-

proclamação. 

Temos que organizar uma luta 

conjunta contra os cortes que 

quer impor a reitoria. Os prejudica-

dos são os estudantes e os trabalha-

dores, pois a burocracia continua 

com salários exorbitantes. Os estu-

dantes têm cortadas suas bolsas de 

estudo e restritos os trabalhos de 

campo por responsabilidade da ante-

rior gestão que desperdiçou dinheiro 

em obras suntuosas, decididas nas 

“altas cortes” da universidade. 

Só a unidade dos revolucionários 

pode mudar a correlação de forças 

que hoje existe no interior do movi-

mento estudantil na USP, só assim 

podemos nos colocar à altura das 

lutas pela democratização da univer-

sidade. Então, neste ano temos que 

lutar contra os cortes orçamentári-

os, para que o governo estadual faça 

uma dotação orçamentária, pela 

abertura da contabilidade da univer-

sidade, além de continuar lutando 

pela democratização da universidade 

através de eleições universais. 
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P or meio desta, vimos 

apresentar uma refle-

xão sobre o resulta-

do da pesquisa recentemente di-

vulgada pelo IPEA (Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada), a 

qual explicitava que 65,1% da po-

pulação entrevistada apoia a vio-

lência contra mulheres que usam 

roupas que mostram partes do 

corpo, e que 58,5% acredita que: 

“Se as mulheres soubessem como 

se comportar, haveria menos es-

tupros.” 

A divulgação de tal dado revela 

um aspecto extremamente con-

servador do pensamento nacional 

ainda baseado na ideia da culpabi-

lização da mulher diante de atos 

violentos contra elas próprias, tal 

como atribuir a culpa da ocorrên-

cia de um estupro à vítima, em 

que se há, não só a tolerância em 

relação ao agressor, mas também 

a tentativa de justificação de seus 

atos de violência contra a mulher. 

As justificativas para tais atos são 

baseadas em pressupostos ultra-

passados e falsos, os quais se afir-

mam que o homem não teria 

controle de seus impulsos sexuais 

e que seria responsabilidade da 

mulher qualquer ato de violência 

decorrente desse pseudo pressu-

posto, ou seja, inocentar o agres-

sor e culpar a vítima. Tal lógica 

descarta totalmente o fato de que 

foi o estuprador que executou 

um ato de violência direta, não a 

mulher, e é uma justificativa que 

fere e ignora a condição de liber-

dade e autonomia da mulher. 

Tais dados, obtidos nesta pesqui-

sa, nos mostram também que no 

retrógrado pensamento nacional 

as mulheres são vistas como se-

res inferiores aos homens. Como 

as mulheres não são seres 

autônomos, posição antípoda em 

relação ao homem, que pode se 

comportar como bem entender 

sem correr risco de ser violenta-

do. Já a mulher não pode contar 

com a mesma liberdade de vesti-

menta e comportamento, pois ela 

estará sempre sendo julgada e 

tratada como objeto de desejo 

sexual, sendo alvo de agressores 

apoiados pela mentalidade domi-

nante. 

Causa total repulsa que parte sig-

nificativa da população tenha esse 

tipo de opinião, que procura legi-

timar o machismo, a violência 

contra a mulher e limitar seus 

direitos e liberdades. 

Recentemente foi publicada uma 

nota sobre essa pesquisa alegan-

do um erro na porcentagem di-

vulgada. A nota diz que ocorreu 

um erro na pesquisa e que o re-

sultado publicado e repercutido 

na imprensa não corresponde ao 

número alcançado pela mesma. 

Nela encontram-se duas questões 

principais, a primeira pergunta: 

“A mulher que é agredida e conti-

nua com o parceiro merece apan-

har”; e a segunda pergunta: 

“Mulheres que usam roupas que 

mostram o corpo merecem ser 

atacadas”. 

Antes dessa nota sobre o erro da 

pesquisa, o que se divulgou foi 

que 65,1% das pessoas entrevista-

das concordavam que mulheres 

que usam roupas curtas merecem 

ser violentadas. Porém, essa nota 

de esclarecimento mostra que 

esse número corresponde à 

primeira questão e que o resulta-

do de fato da segunda pergunta é 

de 26%. 

É curioso essa nota de esclareci-

mento vir a público depois de um 

tempo considerável e após toda a 

repercussão nas redes sociais e 

na imprensa. A jornalista Nana 

Queirós iniciou uma campanha 

mostrando a mensagem “eu não 

mereço ser estuprada” em seu 

corpo, o que acarretou em um 

movimento seguido de várias 

Repúdio à violência   
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mulheres com a mesma atitude e 

divulgado amplamente pelas redes 

sociais. 

Até a presidenta Dilma Rousseff 

declarou apoio à jornalista, po-

sição cínica, diga-se de passagem, 

pois esse governo tem sido cúm-

plice da violência contra as 

mulheres ao não desenvolver 

nenhuma medida efetiva comba-

ter a violência contra as mulheres 

e muito menos para legalizar o 

direito ao aborto, considerando 

que os abortos clandestinos le-

vam a milhares de mortes de 

mulheres todos os anos. 

Ou seja, o resultado causou es-

panto e indignação em grande 

parte da população, especialmen-

te entre as mulheres. Esse erro 

suscita muitas dúvidas, pois como 

um órgão que possui uma repu-

tação de confiável como o IPEA 

divulga uma pesquisa dessa pro-

porção com um resultado inverti-

do? O que estaria por trás de tu-

do isso? Talvez essa nota de es-

clarecimento tenha um papel de 

apaziguar a situação, de empurrar 

o problema para debaixo do ta-

pete sem levar em consideração 

as medidas necessárias a serem 

tomadas com o intuito de dimi-

nuir esse preconceito entre a po-

pulação. 

No entanto, mesmo que o resul-

tado fosse de 1% da população 

esse tipo de atitude não é tolerá-

vel, uma vez que a responsabilida-

de se encontra invertida, julga-se 

a vítima e não o agressor. É fun-

damental debater a fundo essa 

inversão em relação à violência 

machista, uma verdadeira catás-

trofe social que além de justificar 

a violência sexual contra as 

mulheres também é responsável 

por ceifar diaria-

mente dezenas 

de vidas, o que 

caracteriza o fe-

micídio. 

Repudiamos por 

completo tal opi-

nião, e nos colo-

camos na pers-

pectiva política 

de combater es-

se pensamento 

que naturaliza a 

opressão. Colo-

camo-nos na 

perspectiva política de combater 

esse pensamento que naturaliza a 

opressão, além disso, o coletivo 

As Vermelhas colocará as forças 

que dispõe no sentido de fazer 

uma campanha permanente no 

interior das universidades que 

atua para que essa opinião seja 

revertida por completo através 

da organização das mulheres nos 

locais de trabalho, ensino e mora-

dia. 

Chamamos todos os setores 

comprometidos com a luta pela 

emancipação humana (das mulhe-

res e dos homens)a construírem 

essa campanha que pode começar 

no interior das universidades, mas 

que deve ser levada necessaria-

mente para as ruas nesse mo-

mento de ascensão do movimen-

to estudantil, popular e operário. 

Devemos levar as suas demandas, 

principalmente contra a violência 

sexual, o femicídio e a criminali-

zação do aborto, para o movi-

mento social nesse momento de 

polarização da luta de classes, da 

intensificação das campanhas sala-

riais e da luta contra os gastos na 

copa e por saúde, educação e sa-

lário. 

 

 

O corpo é da mulher  

 

Combater o femicídio 

 

Direito ao aborto legal e gra-

tuito 

 

Dilma é cúmplice da violên-

cia contra a mulher 

11 

contra mulher 

Encontra-nos em  
 

 

 BLOG: http://

praxisbr.blogspot.com.br/ 

 

 
 FACEBOOK: https://
www.facebook.com/
ja.basta.52 
 
 
 Pagina  

http://www.socialismo-
o-barbarie.org/ 

Maio de 2014 



12 

 

Por  José Luís Rojo 

 

“F oi no Iskra onde Lênin desen-

volveu suas ideias acerca dos 

requisitos que a organização revolu-

cionária deveria satisfazer com o ob-

jetivo de adquirir determinado grau 

de eficiência. Como ele escreveu: 

(....)”Um jornal não é somente um 

propagandista coletivo e um agitador 

coletivo, é também um organizador 

coletivo.” (Leninismo bajo Lenin, 

Marcel Liebman).   

Em nossa edição anterior nos dedica-

mos a apresentar algumas das 

“regras da arte” de captação de no-

vos companheiros e companheiras 

para os partidos revolucionários. 

Nesta oportunidade, queremos nos 

dedicar ao problema do jornal e sua 

importância na construção partidária. 

 

Organizador coletivo 

 

A definição clássica acerca do papel 

do jornal nas organizações revolucio-

nárias a deu Lênin um século atrás, 

quando assinalava que o mesmo de-

via ser o seu “organizador coletivo”. 

A que se referia esta definição? A 

circunstância era que por toda a Rus-

sia tzarista havia toda uma série de 

círculos socialistas dispersos que rea-

lizavam uma atividade mais sindicalis-

ta, vinculada à luta cotidiana dos tra-

balhadores, mas que não contavam 

com nenhuma ferramenta que os 

unificasse e lhes desse um ponto de 

centralização político como organi-

zação. 

Lênin apontou, naquele momento, 

que essa ferramenta que deveria 

cumprir ese papel unificador deveria 

ser um jornal que trabalhado nacio-

nalmente organizaria coletivamente 

esses núcleos socialistas dispersos, 

dando-lhes a unidade e centralização 

de um só partido. 

Implicitamente, aqui havia uma ideia 

que por não ser clássica deixou de 

ter enorme vigência. A organização 

comum se segue sempre de uma po-

lítica comum, além de que requer, 

ademais, de toda uma série de medi-

das específicas como a realização de 

congressos, conferências, votar uma 

direção comum, estabelecer um me-

canismo coletivo de funcionamento 

( que além da tradição socialista re-

volucionária se chama “centralismo 

democrático”), e um grande etcéte-

ra. 

Mas, tudo isso surge, primeiramente, 

do estabelecimento de uma política 

comum e unificada para a luta de 

classes e o instrumento para transmi-

tir essa política era (e segue sendo) 

esse jornal trabalhado em escala na-

cional. 

Dai o conceito de “organizador cole-

tivo”, porque a partir deste instru-

mento que transmitia e socializava 

uma política comum (e que, aliás, 

constituía uma luta de morte contra 

outras políticas, de outras frações 

políticas), poder-se-ia organizar um 

partido em comum. 

 

Cem anos depois 

 

Passados cem anos desde esta discu-

ssão, é evidente que muitas coisas 

mudaram. Os meios de informação e 

difusão tem-se revolucionado várias 

vezes desde então, sendo hoje domi-

nantes, em grande medida, os novos 

meios eletrônicos como as diversas 

redes sociais: o facebook, o twitter e 

tantos outros. 

No entanto, há uma mídia que so-

brevive em seu grau de centralidade 

de centrali-

dade para as organizações 

revolucionárias como instrumento 

par excellence para transmitir ou 

socializar uma política revolucionária 

comum: o jornal. 

Isto ocorre por varias razões. A 

primeira, é que o “fast food” das mí-

dias eletrônicas não substituíram em 

importância a palavra escrita. Ainda 

que se leia a notícia pela Internet, 

não é o mesmo que tê-la nas mãos 

em papel: o lugar que ocupa cada 

artigo e seu tamanho, a capa e con-

tracapa, a página 

central, a tipo-

grafia dos seus 

títulos, etcétera, 

tudo traz um 

ordenamento de 

hierarquias políti-

cas que não é 

menor.  

Em segundo lu-

gar, o jornal con-

serva sua 

“agilidade” e 

“versatilidade” 

que o fazem um 

instrumento adaptado para as con-

junturas, para a formulação da políti-

ca revolucionária e que tem outro 

nível que a literatura teórica, ou que 

as revistas, que tem um formato me-

nos periódico. 

Tal é o dinamismo que impõe a polí-

tica e a luta de classes que, um quin-

zenário, um semanário ou, inclusive 

nas organizações revolucionárias de 

massas, um diário, se fazem impres-

cindíveis para dar as respostas políti-

cas cotidianas que se devem dar aos 

flagelos do capitalismo e da luta de 

classes dos explorados e oprimidos. 

 

Um instrumento de combate 

 

Dito isso, se pode passar a um plano 

mais concreto do trabalho com o 

jornal. Esse plano concreto trata de 

que no trabalho cotidiano com o 

O TRABALHO COM O JORNAL 

Partido 
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mesmo, em sua venda nas portas de 

fábrica, nas faculdades, nos colégios, 

nas mobilizações, o jornal é o instru-

mento privilegiado para transmitir a 

política revolucionária do partido: 

esse é o plano de “propagandista e 

agitador coletivo”. 

Esta política se define em relação a 

duas ordens de relação. Primeiro, em 

relação aos inimigos de classe: o go-

verno patronal, a oposição burguesa 

e as distintas burocracias sindicais, 

religiosas e de qualquer outro tipo. 

Segundo, em relação às correntes 

reformistas e os competidores den-

tro da mesma esquerda revolucio-

nária, sendo o jornal o instrumento 

de combate para fazer valer as res-

postas políticas próprias em relação 

às demais. 

O jornal serve para o fortalecimento 

político e a formação da própria mili-

tância; daí que se deva ser estudado 

semanalmente com dedicação. Tam-

bém serve precisamente como orga-

nizador coletivo de novos núcleos 

partidários, inclusive, em lugares on-

de não há nenhum militante no mo-

mento atual; uma experiência que 

estamos recolhendo neste momento 

no novo MAS naqueles lugares do 

interior do país de onde se somam 

novos ou velhos militantes e o parti-

do não tinha implantação. 

E desde já é a ferramenta privilegiada 

para aproximar novos companheiros 

e companheiras: quer dizer, para a 

arregimentação. É que, precisamente, 

a razão de maior peso (ainda que 

haja outras) para a aproximação de 

novos companheiros sempre passa, 

em primeiro lugar, pelas posições 

políticas que se tenha. E o jornal é 

quem transmite essa posições, aquele 

que forma e informa acerca dos 

acontecimentos, e o instrumento 

privilegiado de quem se aproxima 

para saber o que opina a organização 

sobre todas e cada uma das coisas 

importantes do que fazer nacional e 

internacional da luta de classes. 

 

Extender o trabalho com Socia-

lismo o Barbarie 

 

Nas páginas de nosso jornal, desde 

que se tornou semanal, vimos escre-

vendo uma série de artigos de acom-

panhamento do trabalho com o mes-

mo. Não é o objetivo aqui especifica-

mente esse, senão o de dar um pano-

rama geral do lugar do jornal na 

construção das organizações revolu-

cionárias em geral e de nosso partido 

em particular. 

No entanto, não vamos evitar aqui 

em insistir na importância, que tem 

para o período de salto construtivo 

que vive o nosso partido, de fortale-

cer de maneira sistemática o trabalho 

com o nosso jornal. 

Na atualidade estão se pondo em 

marcha experiências de venda 

(piquete) sistemática do jornal em 

portas de fábrica, hospitais, colégios, 

faculdades, mobilizações e demais 

eventos. Estas experiências temos 

que fortalecê-las e desenvolvê-las de 

maneira sitemática. 

Junto com isso, está colocado incor-

porar, de maneira muito mais conse-

quente da que estamos fazendo até o 

momento, a venda “homem a ho-

mem” de nosso jornal. Isto como 

instrumento preponderante para dar 

a conhecer nossa posições revolucio-

nárias e facilitar o ser ele o “gancho” 

para a arregimentação de todos es-

ses novos companheiros e compan-

heiras que nos acompanharão com 

seu voto em agosto; que votaram em 

nós na UBA; que nos seguem em 

nossa luta pela reincorporação de 

Maxi na Firestone; que estão impac-

tados pela experiência do Las Rojas; 

que tem contatado com nossos jo-

vens secundaristas do Tinta Roja e 

tantas outras experiências que esta-

mos desenvolvendo na atualidade. 

Oferecer o jornal e sua venda deve 

ser um dos “ganchos” para fazer 

orgânico o trabalho de nosso parti-

do, para chegar a tantos daqueles 

que acabam de nos acompanhar nas 

PASO, mas não conhecemos; para 

concretizar o salto do novo MAS, 

que estamos vivendo, a uma organi-

zação de maior envergadura 

13 Maio de 2014 

1. No caso de Lênin esse jornal se chamava Iskra, “A Centelha”, havendo dado Lênin 

no Congresso do Partido Operário Social Democrata Russo (1903) uma imensa batal-

ha por ter maioria bolchevique na sua redação de maneira tal a assegurar sua coerên-

cia como instrumento político revolucionário, em duríssima luta contra a fração re-

formista (mencheviques) do partido.   
 

2. Em papél, ou, ao menos, em pdf, que é uma impressão que respeita estas propo-

rções políticas em que se expressam os textos no jornal, proporções que tem tanta 

importância como cada um dos artigos em si mesmos.  
 

3. “Iskra empregava um estilo polêmico (…) no qual Lênin era especialmente dotado. 

Como testificara Martov [férreo oponente reformista de Lênin, mas honesto e amigo des-

te, J.L.R.], seus editores se esforçavam „para garantir que tudo o que fosse ridículo 

aparecesse de uma forma ridícula‟, e por expor „o núcleo reacionário que se escondia 

detrás de una fraseologia revolucionária‟ (…) Os oponentes do Iskra condenavam os 

métodos polêmicos deste jornal, que foi acusado, tomando um testemunho de 

Trotsky dla época [recordar que el jovem Trotsky no era todavía bolchevique naquela épo-

ca, J.L.R.], „de lutar não tanto contra a autocracia, como contra as outras frações do 

movimento revolucionário”. Marcel Liebman, ídem. Ou seja, Lênin concebía correta-

mente o jornal, como o instrumento privilegiado de uma luta de tendências implacá-

vel. 
 

4. Em nosso caso, do Brasil, com o jornal do Praxis  (N.T.) 
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Por Marcelo Yunes, Socialismo 

ou Barbarie  

 

E 
ste texto é uma prévia e uma 

síntese do artigo sobre este 

tema da revista Socialismo o 

Barbarie nº28, a ser lançada 

proximamente. A intenção é identifi-

car alguns dos novos desenvolvimen-

tos no marco da continuidade da 

crise internacional desatada em 2008 

com a caída do Lehman Brothers. 

 

1. As fases prévias da crise 

 

Um olhar mais profundo do lado dos 

defensores do capitalismo sintetiza as 

ambiguidades atuais da situação 

econômica mundial desatada com a 

crise Lehman da seguinte maneira: 

“A cinco anos dessa calamidade, é 

necessário responder duas pergun-

tas: Estão agora mais seguras as fina-

nças globais? Há mais crise no hori-

zonte? As primeiras respostas são 

sim e sim” (“Where‟s the next Leh-

man?”, The Economist, 6-9-13). 

Recapitulando, o primeiro perigo que 

atingiu o sistema capitalista foi o co-

lapso financeiro via o contágio dos 

ativos “tóxicos” no conjunto do sis-

tema bancário, em particular nos 

EE.UU. Uma segunda fase viu a trans-

formação da crise financeira em crise 

da dívida soberana, sobretudo na 

Europa, que chegou a colocar a pos-

sibilidade de uma ruptura da zona do 

euro via a saída forçada de um ou 

mais países da moeda comum. 

Estamos assistindo a uma terceira 

fase da crise. Nela, os maiores riscos 

e os efeitos potencialmente mais gra-

vosos da sacudida financeira pas-

sam pelos mesmos países emergen-

tes que haviam sustentado o cresci-

mento da economia mundial nas fa-

ses anteriores. Assim, em uma re-

versão paradoxal de tendências, “em 

2008 e 2009, a pergunta era se os 

mercados emergentes poderiam des-

acoplar-se da crise no mundo desen-

volvido. Agora, o problema é ao in-

verso. O mundo em desenvolvimen-

to tem um impacto muito maior do 

que tinha ao final dos 90” (“Squaring 

the circle”, The Economist, 6-9-13). 

A principal ferramenta de política 

econômica que instrumentaram os 

governos do mundo desenvolvido foi 

o manejo da política monetária: o 

“alívio quantitativo” (em in-

glês, quantitative easing, daqui em 

diante QE) e a chamada “guia anteci-

pada” (em inglês, forward guidance, 

daqui em diante FG). A FG consiste 

em que o banco central adianta pu-

blicamente qual vai ser a sua política 

e que medidas tomará ao darem-se 

determinados cenários. 

A resposta do Banco Central Euro-

peu foi mais lenta e menos decidida 

qua a da Reserva Federal yanqui. So-

mente quando recrudeceram os pro-

blemas dos associados débeis 

(Grécia, Irlanda, Espanha, Itália e Por-

tugal) o BCE lançou a mensagem de 

que ia fazer “todo o necessário” para 

sustentar a moeda comum. Este 

anúncio foi o ponto de inflexão a 

partir do qual se tocou o piso da 

recessão e começou um ciclo de 

crescimento, muito raquítico (abaixo 

de 1%), mas, que deteve a caída do 

PIB. 

Entretanto, não há margem para se 

supor que a crise terminou, que “o 

pior já passou” e que o panorama 

clareia definitivamente. O atual mo-

mento da crise parece marcar 

um relevo que, sem que a Europa 

abandone seu lugar de área de maior 

fragilidade do centro, põe outra vez 

na mira os países emergentes. O pa-

radoxo da globalização capitalista 

parece ser que não há possibilidade 

de uma fase de crescimen-

to generalizado para todas as regiões 

do mundo, sujeitas a uma espécie de 

jogo de cabo de força econômico: 

não há lugar para que todas cresçam. 

 

2. EE.UU., uma chave da evo-

lução da economía mundial 

 

O Estados Unidos conseguiu 

desatrelar-se da Europa (e dos efei-

tos imediatos mais daninhos da crise) 

com a política de QE: comprar bo-

nos de longo prazo do Tesouro e 

bônus hipotecários para baixar a taxa 

de juros de longo prazo e dessa ma-

neira estimular o crescimento. O 

crascimento da economia yanqui se 

apresentou em tendência crescente , 

acima de 2% e chegando próximo 

dos 3%, por dois anos consecutivos, 

o que coloca os EE.UU. adiante de 

quase todas as economias do mundo 

desenvolvido. O desemprego que 

havia disparado até os 10% em 2008-

2009, voltou a níveis mais aceitáveis 

(7%). E as ameaças quase imediatas 

ao sistema financeiro, à trama hipo-

tecária e ao consumo foram conjura-

das, ainda que persistam fragilidades 

importantes. 

Por outro lado, o QE segue sendo 

no fundo um instrumento puramente 

monetário e perfeitamente enqua-

drado no marco das instituições fi-

nanceiras (e da política econômica) 

do capitalismo neoliberal. No primei-

ro ano da crise, uma das questões 

era se haveria um retrocesso na glo-

balização financeira e econômica ca-

pitalista, derivado de política isolacio-

nistas, de “autarquia” financeira ou 

ao menos a famosa “guerra de moe-

das”. Esse cenário de “recuo da glo-

balização” não se verificou por agora. 

Para além da conjuntura, é relevante 

dar conta de alguns elementos que 

contribuem para explicar tanto a 

maior rapidez da recuperação da 
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economia americana como a, em 

princípio, mais sólida perspectiva de 

sua dinâmica para os próximos anos. 

Em primeiro lugar, a mudança histó-

rica nas relações de força entre capi-

tal e trabalho, a favor do primeiro, 

que teve lugar há décadas, não con-

seguiu reverter-se. E as consequên-

cias disto se fazem sentir na estrutu-

ra do movimento operário estadou-

nidense, onde, todavia, não se há ve-

rificado uma renovação substancial 

na sua forma de organização e que 

não alcançou êxitos ressoantes na 

luta. Se se observam outros proces-

sos de renovação, como a incorpo-

ração de setores imigrantes latinos e 

jovens, sobretudo em associações de 

serviços, mais que em industriais, e 

em condições de precarização legal, 

trabalhista e sindical que geram uma 

verdadeira brecha com a classe ope-

rária industrial histórica. 

O salário mínimo está congelado 

desde 2009 e a taxa de sindicalização, 

que nos anos 50 chegava a um terço 

do total dos trabalhadores, hoje é de 

11,3%, ou seja, de um em cada três 

para um em cada nove. No entanto, 

essa cifra oculta profundas diferenças 

entre trabalhadores empregados no 

Estado e os da atividade privada. No 

Estado, a taxa de sindicalização é re-

lativamente alta, de 36%, e é inclusive 

mais alta que há 40 anos (em 1973 

era de 24%). Ao contrário, no âmbito 

privado, a taxa de sindicalização, que 

era similar ao dos estatais em 1973, 

24%, caiu para 6,6%, sendo que entre 

os jovens empregados no setor pri-

vado não supera os 3%. 

Esta situação propiciou um incre-

mento de importância da produtivi-

dade do trabalho. E, revertendo uma 

tendência dos anos 90 e da primeira 

metade da primeira década do século 

XXI, há uma reindustrialização em 

curso no EE.UU., que obedece obe-

dece precisamente à esta baixa de 

custos relativa. 

A isto se soma 

que, com o 

boom da ex-

ploração do 

petróleo e gás 

não convencio-

nal em territó-

rio americano, 

o preço do gás 

para a industria 

caiu 66% no 

EE.UU. e subiu 

35% na Europa, o que melhorou sen-

sivelmente a competitividade das 

companhias yanquis. 

Uma das consequências deste avanço 

sobre o trabalho é o aumento 

da desigualdade social, que se tem 

tornado um motivo recorrente no 

debate político estadounidense. De 

fato, EE.UU. é cokm uma boa mar-

gem o mais desigual dos países ricos, 

uma tendência que se acelerou nas 

última décadas. 

 

3. Europa: da crise aguda à crise 

crónica 

 

A zona do euro segue sendo a maior 

preocupação da economia mundial. 

O fato de se haja detido a queda so-

mente sublinha o pouco 

com que se conformam 

os eurócratas: a maior 

parte das grandes econo-

mias do continente terão 

em 2014, se estima, um 

crescimento do PIB da 

ordem de 1% ou menos. E 

o PIB europeu segue 

abaixo do nível de 2008. 

Ainda que a queda se de-

teve, o crescimento é ra-

quítico e frágil, vulnerável 

à evolução negativa de 

qualquer dos fatores. O desemprego 

não baixa de 12% na eurozona, o 

mais alto desde o começo da moeda 

comum. E a inflação segue perigosa-

mente baixa: 1,4% em 2013 e estima-

dos 1,1% para 2014, segundo o BCE. 

De todas as maneiras, o maior des-

ajuste que se vive no Velho Conti-

nente é, por um lado, a necessidade 

de reverter a catástrofe do desem-

prego em massa (com picos acima de 

25% na Grécia e Espanha e com taxas 

monstruosas de desemprego juvenil), 

e pelo outro, a continuidade e, inclu-

sive, o aprofundamento da política de 

desmantelamento do amplíssimo Es-

tado de bem estar europeu, o mais 

desenvolvido do planeta. 

A crise da dívida européia tem sido 

chamada, parafraseando Clausewitz, 

uma continuação da crise financeira 

por outros meios. Houve um mo-

mento em que se viu um risco verda-

deiramente imediato não só do de-

fault de algum país ( o brande candi-

dato foi e continua sendo a Grécia, 

seguido pelo resto dos “PIIGS”: Por-

tugal, Irlanda,Espanha e Itália) ou sua 

saída do Euro e uma eventual crise 

geral da moeda comum. Hoje, ainda 

que menos num “momento Lehman” 

que há um ou dois anos, os proble-

mas estruturais da economia euro-

peia, começando pela sua crise da 

dívida, tem crescido ao invés de dimi-

nuir. 

Como define The Economist, “o 

desastre europeu tem mutado de 

crise aguda em crise crôni-

ca” (“Europese‟s other debt crisis”, 

26-10-13). E ainda que a situação da 

dívida soberana (ou seja, dos estados 

nacionais) tenha sido a grande prota-

gonista de 2011 e 2012, um proble-

ma comparado a ela é a da dívida 

privada, quer dizer, a das empresas e 

dos lares. O que volta a por em 

primeiro plano a questão dos bancos 

e não dos estatais, mas dos privados. 

Assim, a crise financeira europeia, 

que seguiu como crise de dívida so-

berana, pode voltar a ser financeira 

pela via da dívida privada. 

O problema da dívida corporativa 

(empresarial) é mais grave em Portu-
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gal, Espanha e Itália, onde, segundo o 

FMI, 50, 40, 30% da dívida, respecti-

vamente, corresponde a firmas que 

não podem cobrir seus pagamentos 

de juros com suas receitas e são 

“companhias zumbis”. 

Sem dúvida, tampouco faltam os que 

veem o copo um quinto cheio (não 

meio) e sublinham a mudança que 

significa que os indicadores de cresci-

mento econômico deixaram de ser, 

ainda que muito moderadamente, 

negativos para a grande maioria dos 

países da UE. Mas, o otimismo 

(interessado ou responsável) das vo-

zes que festejam o fim da crise fariam 

bem em considerar esta sóbria re-

cordação: “A eurozona segue fratu-

rada através da liha norte-sul. Os 

líderes políticos de toda a Europa se 

apressaram demais em proclamar a 

vitória. A fase aguda da crise pode 

haver terminado, mas a fase crônica 

pode ser que haja somente se inicia-

do” (Parallel universes, The Econo-

mist, 9-1-14).       

 

 4. China, os emergentes e as 

disparidades regionais 

         

                                 Junto com a 

“substituição” das zonas de maior 

impacto da crise, um dos elementos 

de mais destacados da atual conjun-

tura é o crescimento das desigualda-

des e contradições entre as regiões 

econômicas (tanto geográficas como 

no nível de desenvolvimento) e no 

seio destas. Para uma avaliação do 

desenvolvimento da crise que de 

conta destas disparidades se faz ne-

cessário uma repassada de forma 

mais analítica, particularmente perti-

nente quando se observa a ampla 

gama do “mundo emergente”. 

No aspecto econômico, a China está 

muito longe de todos os seus 

“congêneres emergentes” no que 

tange a volume de produção, dina-

mismo e peso econômico. Por um 

lado é, há anos, ompaís que mais tem 

tracionado a economia mundial. 

Considerando todo o mundo desen-

volvido (EE.UU, Japão, Austrália e 

Canadá) e o resto dos BRICS (Brasil, 

Rússia, Índia e África do Sul), a China 

é com muita distância o país de 

maior crescimento de produção e 

comércio exterior. Mesmo com sua 

relativa desaceleração, se avulta dian-

te do crescimento medíocre ou nulo 

de seus competidores. 

No top 10 do ranking das compan-

hias multinacionais em 2007 havia 

seis empresas norte-americanas e 

quatro europeias. Após cinco anos 

de crise, há quatro empresas chine-

sas... duas das quais ocupam os dois 

primeiros lugares. Aldo semelhante 

se verifica no sistema bancário global, 

onde antes da crise, no top 10 do 

sistema financeiro, havia quatro ban-

cos europeus, três norte-americanos, 

dois chineses (os últimos da lista) e 

um japonês. Em 2013, o panorama 

mostra no topo quatro bancos chine-

ses, entre eles o número um da lista 

e um só europeu. 

O consumo local aumenta de forma 

sustentada, o que sugere que está em 

marcha um certo reequilíbrio da eco-

nomia na desproporção entre a in-

versão em bens de capital e bens de 

consumo. De fato, é provável que 

parte da desaceleração do cresci-

mento chinês (em média, 3 a 4 pon-

tos do PIB) se deva ao começo dessa 

transição de uma economia impulsio-

nada essencialmente pelos investi-

mentos para um crescimento em que 

o consumo interno cobre um maior 

peso. 

A China abriga desigualdades e con-

tradições como as que existem entre 

sai diversas nacionalidades, regiões e 

etnias (tanto no econômico quanto 

no sociológico). Aqui só mencionare-

mos dois problemas: o debate no PC 

chinês pela urbanização do país 

(existem 300 milhões de habitantes 

rurais com licença de residên-

cia, hukou, que implica menos direi-

tos que os que vivem nas cidades) e 

os problemas que exigem a inserção 

chinesa no mercado mundial para 

definir o caráter do país. 

Na verdade, aonde a China intervém 

como ator propriamente econômico, 

não há  nenhuma diferença substan-

cial entre a atuação das companhias 

ou investidores (públicos ou priva-

dos) e a de seus homólogos dos paí-

ses imperialistas. Isto não implica 

rotular a China de “país imperialista” 

de forma cabal. Mas, sem querer dar 

definições impressionistas, nem fo-

rçar conceitualmente processos que 

estão em curso, temos que começar 

a dar conta dos traços reais e com-

prováveis do novo lugar e do papel 

da China na divisão mundial de tra-

balho e no sistema mundial de esta-

dos. 

Enquanto o resto do “mundo emer-

gente”, a Asia, encabeçada pela Chi-

na, é o principal motor da economia 

mundial. Inclusive Japão começa a 

liberar-se de sua letargia de duas dé-

cadas de crescimento estancado e de 

deflação. Até 2013 os países BRICS 

foram responsáveis por 55% do cres-

cimento global desde fins de 2009. 

Os 23 países mais desenvolvidos do 

mundo, inversamente, contribuíram, 

neste mesmo período, somente com 

20%. Não obstante, estas duas cifras 

gerais, ao serem desagregadas, reve-

lam realidades e, inclusive, tendências 

diferentes que, como assinalamos 

acima, mostram um dinamismo da 

China cujo passo não pode ser segui-

do pelos demais BRICS, nem pela 

maioria do mundo emergente. 

É por isso que se fala da “mudança 

da crise” para os países emergentes, 

cuja principal via de contágio seria o 
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começo do fim do boom inversor e 

creditício que gozaram como resul-

tado das políticas de expansão mo-

netária nos países desenvolvidos. A 

isso se somam os temores de uma 

reversão no ciclo de preços de com-

modities, que tanto beneficiaram ao 

mundo “em desenvolvimento” na 

última década. 

Some-se, para além dos cantos de 

sereia totalmente exagerados a res-

peito da potencialidade do “mundo 

emergente”, as perspectivas são que, 

após um período inusualmente (ou 

excepcionalmente?) favorável, a evo-

lução da econôma vai por a prova 

tanto a capacidade interna do apara-

to produtivo, como as vias de in-

serção desses países na mundiali-

zação capitalista, que agora passariam 

a transitar mais “normais”, isto é, 

menos benéficas. 

 

5. Perspectivas da crise: sinais 

mistos e mais contradições 

 

Desde o ponto de vista da continui-

dade da crise, uma das incógnitas é o 

efeito que terá o “tapering” sobre a 

evolução da economia, ou a extinção 

gradual do QE do Federal Reserve. 

Vamos às cifras globais. A última re-

visão do FMI de suas previsões 

econômicas para 2014 prognostica 

um crescimento mundial de 3,7% 

(3,9% para 2015). O Estados Unidos 

deverá ser um fator positivo no cres-

cimento mundial, com uma demanda 

local em expansão de 2,8%. 

A maior ameaça para os emergentes 

será a potencial queda do preço das 

commodities. Lembrando, a América 

do Sul tem uma concentração de 

commodities em suas exportações 

que supera os 60%. Além disso, ha-

verá um inevitável ajuste nas moedas 

soper valorizadas ante o excesso de 

liquidez gerado pelos estímulos mo-

netários. 

Os prognósticos da Comissão Euro-

péia não esperam nenhuma recupe-

ração. O crescimento para os 28 

países da EU, estimado em 2014 em 

1,4%, subiria em 2015 para somente 

1,9%. No Fórum de Davos de janeiro 

passado, painel com o título “A Eu-

ropa está voltando?” chegou à con-

clusão de que a resposta é, essencial-

mente, não. O monstruoso desem-

prego juvenil implica praticamente 

por a perder uma geração inteira. Da 

mesma forma, se o fantasma da de-

flação retornar ao mundo desenvol-

vido, o maior risco de que se con-

cretize está, sem dúvida, na Europa. 

È neste contexto que para Kenneth 

Rogoff, da Universidade de Haeward, 

quase se pode falar da Europa como 

“emergente”. O exagero é delibera-

do, porém, revela o sentimento em 

amplos círculos do establishment 

yanqui de que,em termos econômi-

cos o mundo se encaminha para uma 

nova ordem. Não, com certeza, o 

“século americano” com o qual deli-

ravam os estrategistas da adminis-

tração Bush, tampouco a 

“multipolaridade sem centro” que 

vaticinavam alguns politólogos im-

pressionistas no último lustro, 

mas uma multipolaridade com dois 

atores em um nível protagônico qua-

litativamente superior: EE.UU e Chi-

na. Outra questão a se considerar, 

de ordem  mais estrutural, é o que 

acontece com a exploração da classe 

trabalhadora a nível global, ainda que 

assumindo que os dados a respeito 

são muito aproximados. 

O momento atual da crise apresenta 

por sua vez certas definições e uma 

série de interrogações. Por um lado 

parece claro que hão há saída rápida 

nem robusta da crise; a Europa deve 

atravessar, todavia, vários anos de 

crescimento muito bixo, senão re-

cessão, com altíssimo desemprego e 

a China segue sendo, entre as gran-

des, a economia mais dinâmica. Por 

outro, a economia chinesa está em 

suave desaceleração e começando 

uma transição a outro modelo de 

crescimento que poderá ter resulta-

dos traumáticos; ao resto dos emer-

gentes se lhes abre, pela primeira vez 

desde o início da crise, um horizonte 

de problemas (refluxo de investi-

mentos, maior custo do crédito, bai-

xa de preços das commodities, debi-

lidade da moeda); Estados Unidos 

quer afiançar uma recuperação que é 

real, porém, de qualquer forma pou-

co vigorosa para as necessidades da 

economia mundial; as finanças globais 

sairam da emergência, mas seguem 

apresentando fragilidades sistêmicas 

e áreas escuras. 

Queremos concluir com este alerta 

metodológico: nos marcos de uma 

crise econômico resultante de debili-

dades estruturais que continuam 

operando, com fortes desigualdades 

regionais, com um relativo minora-

mento da extensão do dano causado 

pela crise mas, por sua vez, se que 

assumam com clareza forças mo-

trizes (países, blocos econômicos, 

setores de produção) capazes de 

impulsionar uma saída definitiva ddo 

marasmo, os fatos extraeconômicos, 

políticos, a luta de classes, podem 

multiplicar sua capacidade de inclinar 

a balança para uma maior estabili-

zação ou, pelo contrário, a novos e 

mais profundos desequilíbrios. 
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A  participação da classe 

trabalhadora, particular-

mente da classe operária, 

é decisiva nos processos revolucionários. 

A transformação revolucionária nos paí-

ses onde a classe operária não teve cen-

tralidade acabou redundando em estados 

burocráticos que defendiam interesses 
alheios. Mesmo após uma revolução  

como a chinesa, ou casos em que o esta-

do burocrático foi imposto desde fora, 

como na polônia,  as portas para a trans-

formação socialista foram desde sempre 

fechadas pela ausenia de auto determina-

ção do proletariado. 

Mas deixando o século XX podemos 

dizer também que a participação efetiva 

da classe operária enquanto classe, isto 

é, com as suas organizações próprias e 

seu método de luta tem feito muita falta 

nos processos de rebelião que estão em 

curso desde os inícios dos anos 2000 na 

América Latina e agora em termos plane-

tários. Nesse ciclo mundial de rebeliões 

populares que tem comovido o mundo 

desde 2011 não para de “brotar” proces-

sos de revolta popular em todas as par-

tes do mundo, a mais recente é a rebe-

lião no leste da Ucrânia pós-golpe de 

direita que derrubou o governo pró-

moscou. 

Em todos esses processos há indignação 

com política econômica, com governos e 

até com regimes político, mas sem que 

movimentos sociais com base operária 

questionem o Estado como um todo ou 

a estrutura de propriedade devido a esse 

limite político, não podemos chamar 
esses processos de revoluções propria-

mente ditas. E é evidente que a ausência 

da classe operária enquanto classe nes-

ses processos é uma das determinações 

fundamentais para que os embates não 

tenham a radicalidade necessária para se 

romper profundamente com a ordem 

estabelecida ou para que não sejam pas-

sivos de retrocesso, como o que ocorre 

no Egito (que vive em meio a um golpe 

militar que derrubou o governo islâmico 

eleito e que se colocará certamente con-

tra qualquer forma de avanço socialista ), 

por exemplo.     

Podemos então de forma genérica afir-

mar que a participação protagonista da 

classe operária é central nos processos 

de luta, e isso vem se demonstrou na 

história dos últimos séculos, nas rebe-

liões da America Latina e no processo 

mundial de rebeliões populares que vi-

mos assistindo desde 2011. Esse condici-

onante histórico e mundial serve para a 

Grécia ou para o Brasil, ou seja, além de 

ter sido demonstrado logicamente du-

rante as polêmicas dos socialistas do 

século XIX e início do século XX, foi 

demonstrado plenamente de forma his-
tórico-prática durante todo o século 

XX, por isso podemos dizer que têm um 

caráter universal. Em terras nacionais a 

presença (ou ausência) da classe operária 

nos enfrentamentos políticos decisivos 

sempre levou a repercussões/

desdobramentos específicos.  

 

Incorporar a classe operária na on-

da de rebeldia 

 

Não podemos desconsiderar que o fim 

da ditadura militar no Brasil contou com 
uma intensa mobilização operária nos 

cordões industriais de São Paulo e de 

outras capitais. Essa mobilização que 

teve como pano de fundo inicial por salá-

rio, incorpou a luta contra o regime. E 

que permitiu o fortalecimento da campa-

nha das diretas. O movimento contra a 

ditadura que se seguiu devido à sua dire-

ção demonstrou uma série de limites. O 

governo militar negociou o seu fim com 

a lei da anistia e a eleição indireta de 

Tancredo Neves, o que levar a uma tran-

sição desprovida de radicalidade. Mas, a 

classe operária na década de 80 continu-

ou a travar uma série de lutas salariais e 

por direitos que repercutem ainda hoje 

na realidade apesar de todo o retrocesso 

da década de 1990.   

O Brasil a partir de Junho entra definiti-

vamente no ciclo mundial de rebelião 

popular, mas o faz com um determinado 

nível de enfrentamento com o estado 

que não lhe permite ultrapassar total-

mente a correlação de forças do período 

anterior, essa ultrapassagem vai depen-

der de processos mais intensos e radica-

lizados de luta.   

Processo que não se fez porque a classe 
trabalhadora não participou de forma 

organizada, enquanto classe, em seus 

organismos de luta e com os seus méto-

dos de ação: como as greves, ocupações 

e etc. Junho foi um heterogêneo, juvenil, 

radicalizado e  de massas das grandes 

cidades (principalmente proletárias) mas, 

sem que a produção fosse parada, fábri-

cas fossem ocupadas ou greves gerais 

realizadas. Esse fato não tira em hipótese 

alguma, a importância de Junho para a 

luta dos trabalhadores e da juventude, 

mas coloca limites que só podem ser 
superados com a entrada em cena dos 

setores mais importantes da classe, tais 

como metalúrgicos, químicos, petrolei-

ros condutores e etc.  

Então, para sintetizar essa primeira refle-

xão é necessário compreender que a 

incorporação da classe trabalhadora nos 

processos de luta política (a luta contra 

os gastos públicos na copa é por onde 

passa nesse momento a luta política cen-

tral) é decisivo para que possamos mu-

dar categoricamente a correlação de 

forças, pois durante os próximos meses 

enfrentaremos um duro processo de 

repressão que só pode ser superado 

com a força material que só a classe ope-

rária organizada pode por em movimen-

to. 

 

Surgem no Brasil expressões independentes da 

burocracia sindical 
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Construir um novo movimento 

operário pela base 

 

Desde 2010 estamos vendo expressões  

importantíssimas de luta independe da 

classe trabalhadora que se realiza enfren-

tando patrões, governo e a burocracia 

sindical. Os trabalhadores da construção 

civil de Jirau (Pará) e de outras mega-
construção realizadas pelas parcerias 

entre patrões e governo têm feito durís-

simas lutas contra as suas condições de 

trabalho e salário, o dinheiro público 

esta alimentando a super exploração 

levada a cabo pelas grandes empreiteiras. 

Após Junho outras expressões de luta 

independente da classe trabalhadora se 

fizeram presentes, tais como a dos traba-

lhadores da COMPERJ, dos condutores 

do Rio Grande do Sul e dos coletores de 

resíduos, mas a que mais impressionou 

por se dar superando totalmente a buro-

cracia sindical e obtever uma vitória ca-

tegórica foi a greve dos garis do Rio de 

Janeiro. 

A auto-organização da classe operária é 

fundamental para superarmos a burocra-

cia sindical e para que as organizações de 

massas, como os sindicatos, estejam a 

serviço dos trabalhadores. Para que as 

expressões independentes dos patrões e 

dos governos, como a CSP-Conlutas, por 

exemplo, possam mobilizar os setores-

chaves da classe trabalhadora é necessá-

rio que pela base passe um processo 

profundo de superação das organizações 

que no fim da década de 70  foram cria-

das de forma independente mas que hoje 

estão a serviço da dominação capitalista, 
como a CUT e o PT.  

 

Impressionismo não contribui  

 

Essa é uma tarefa estratégica fundamen-

tal que para se realizar tem que contar 

com a mobilização das categorias-chave 

da classe trabalhadora. Para que isso 

ocorra temos que superar definitivamen-

te o pacto social lulista e os aparatos 

sindicais que o sustenta - não estamos 

diante de uma tarefa simples. Por mais 

que estejamos em uma situação política 

distinta e que conta com todo tipo de 

expressão popular de indignação contra 

as condições  de existência, por razões 

objetivas e subjetivas ainda não estamos 

em uma situação de falência total dos 

aparatos pelegos como assistimos no 

final da década de 70.  

As perspectivas impressionistas sobre os 

fenômenos presentes na classe operária 

não  contribuem para que possamos 

atuar na realidade e superar a direção 

pelega que esta à frente da ampla maioria 

dos sindicatos operários. Dessa forma, 

queremos polemizar com o texto “Esta 

surgindo um novo movimento operário” 

publicado pela Ler-qi, pois se afirma que 

“as tendências apontam para um amplo 

espaço em que pode-se desenvolver mili-

tância ativa na classe operária, tanto por-

que junho „abriu corações e mentes‟ de 

milhares no país como porque a classe 
operária, desde seu “subsolo”, vem se 

exercitando”. Em primeiro lugar a mili-

tancia na classe operária é uma necessi-

dade em qualquer situação política, pois 

é estratégica para que possamos comba-

ter a burocracia, organizar os sindicatos 

de forma independente e nos momentos 

de ascenso a classe operária conte com 

uma organização combativa para organi-

zar a sua luta.  

É fato que foi aberta uma fresta na reali-

dade que setores da classe trabalhadora 

estão usando para lutar contra o achata-

mento salarial provocado pela inflação, 

mas dizer que um novo movimento ope-

rário já esta em curso é de tremendo 

exagero. Essa conclusão não considera 

que ainda estamos em uma situação mui-

to inicial de mobilização da classe traba-

lhadora, principalmente a industrial. É 

certo que com a continuidade e o agra-

vamento da deterioração econômica – 

estamos assistindo demissões em massa 

nas montadoras do ABC Paulista - a clas-

se operária tende a sair da passividade e 

dar condições mais favoráveis para a 

construção de um novo movimento ope-

rário, o clima de maior politização e de 

enfrentamento de classes vivido a partir 

de junho pode contribuir muito para 
essa perpectiva. 

Mas, esse é um processo ainda molecular 

de enfrentamento de alguns setores com 

a burocracia sindical, processo importan-

tíssimo que demonstra que a luta pode 

ser vitoriosa quando se rompe com a 

burocracia sindical. Valorizar isso é fun-

damental para que possamos organizar 

pontes para que setores cada vez mais 

amplos da classe trabalhadora se desven-

cilhe da burocracia, mas transformar isso 

em um novo movimento operário não 

passa de um impressionismo que desar-

ma para as tarefas concretas que temos 

pela frente. São tarefas no âmbito da 

superestrutura, como a necessária unifi-

cação da Csp-conlutas, Intersindical, Uni-

dos e etc e, principalmente, tarefas de 

base, como a construção de um trabalho 

unificado desses setores sobre a base da 

CUT, força sindical e CGT. Trabalho que 

alias esta sendo negligenciado pelas orga-

nizações que se dizem independentes 

dos patrões e do governo.  
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