
Socialismo ou Barbárie  

CORRENTE MARXISTA REVOLUCIONÁRIA   

PRÁXIS PRÁXIS     

Ano VIII- Nº 29– Julho-Agosto  2014- R$2,00 

 

Todo apoio à greve das 

universidades estaduais  

 

Abaixo a ditadura de Alckmin  

Readmissão dos  

42 metroviários 
 

Liberdade para os presos políticos 

 A histórica luta dos trabalhadores 

da Gestamp 



2 Julho  de 2014 

A conjuntura política nacional, aque-

cida no segundo trimestre do ano 

devido a onda de greves dos condu-

tores em todo o país e pelo ascenso 
do movimento por moradia, acabou 

sendo refreada poucos dias antes do 

início da Copa.  

Uma onda de greves e manifestações 
populares percorreu o país com a 

proximidade da copa. As categorias 

de trabalhadores ligadas ao setor de 

serviços viram a oportunidade de 

suas campanhas salariais serem ala-
vancadas pelo evento, ou seja, a pos-

sibilidade de arrancar acordos de 

reposição mais vantajosos. Nessa 

toada, as lutas mais importantes que 
ocorreram no último período foram 

a dos trabalhadores do setor de 

transporte, que acompanhando a li-

ção da greve dos garis do Rio de Ja-

neiro realizaram lutas com uma radi-
calidade não vista há décadas.  

Foi uma onda grevista que atingiu 

simultaneamente cidades como São 

Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. 

Em boa parte delas os trabalhadores 
de base cumpriram papel protagonis-

ta, com destaque para as ações radi-

calizadas de setores de base que pas-

saram por cima das direções buro-
cráticas e impuseram paralisações 

contra acordos que favoreciam a pa-

tronal nos bastidores. Neste proces-

so, teve grande destaque os conduto-

res de São Paulo que impuseram uma 
greve que contou com fenômenos de 

rebelião de base. Em várias empresas 

os trabalhadores não aceitaram acor-

dos rebaixados e passaram a fazer 
greves de forma independente e radi-

calizadas, com piquetes que paralisam 

o transporte público em toda a cida-

de. 
 

Unidade patronal, fragmentação 
e derrota  
 

Queremos apontar os elementos que 

consideramos que mais pesaram para 

que as manifestações contra a Copa 
não fossem massivas na sua abertura 

e durante a sua realização. Não eram 

os atrasos na finalização da infraes-

trutura necessária para a realização 

do campeonato o que mais preocu-
pava o governo. A preocupação cen-

tral era de ordem política, ou seja, 

até que ponto a conjuntura de lutas 

do segundo trimestre teria fôlego 
para dificultar a realização do evento.  

Foi construída uma férrea unidade 

entre a burguesia - por óbvios inte-

resses econômicos e políticos - para 

que Copa ocorresse. O tom de críti-
ca à organização, aos atrasos, à falta 

de legado foi dando lugar a uma rela-

tivização dos gastos (comparados ao 

que se gasta com educação, por 

exemplo, não ultrapassa 10%), e que 
não haveria tantos problemas com 

infraestrutura ou transporte, todos 

ganhariam com o mundial e que o 

que estava em questão com a copa 
era a imagem do país no mundo, essa 

foi o tom com o qual a imprensa pas-

sou a tratar a questão. 

Outro elemento que pesou muito foi 

a derrota dos metroviários de São 
Paulo. Iremos nessa edição fazer uma 

nota específica sobre o assunto, mas 

é importante pontuar que esta cate-

goria realizou uma importante greve 
que enfrentou uma brutal repressão 

do estado (governo, justiça e policia) 

e acabou recuando diante da demis-

são de 42 trabalhadores. Fato este 

que dias antes do início da Copa aca-

bou tendo grande repercussão sobre 
os protestos. Além disso, pesou mui-

to a capitulação do MTST 

(Movimento dos Trabalhadores sem 

Teto). Após a ocupação de uma área 
em Itaquera no dia 3 de maio este 

movimento passou ao centro da cena 

política, nas semanas que antecede-

ram a abertura da Copa mobilizou a 

cada passeata mais de 20 mil pessoas. 
Por isso este era o setor que mais 

preocupava os governos federal e 

estadual, obrigando Dilma e o Secre-

tário-Geral da Presidência, Gilberto 

Carvalho, a negociarem diretamente 
com a direção do movimento. 

O recuo político da direção do 

MTST em troca da compra do terre-

no de Itaquera pelo governo Dilma e 
a derrota dos metroviários acabou 

isolando os setores do movimento 

social organizado e independente, 

pois desmobilizou milhares de traba-

lhadores que poderiam avolumar a 
manifestação. Quando chegamos à 

abertura do mundial uma nova con-

juntura política estava constituída e 

os fatores que mais pesaram para o 
arrefecimento foram a unidade da 

classe dominante em torno da reali-

Dilma e Alckmin impõe semiestado de sitio  

durante a Copa 
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zação do evento, a derrota dos me-

troviários e a capitulação política da 

direção do MTST, além é claro do 

peso político-cultural que tem o fute-
bol. Na abertura do evento, 12 de 

junho, a situação que se colocava 

era a de defensiva frente a nova 

situação.  
A manifestação realizada na abertu-

ra da Copa foi um momento im-

portante de resistência, não apenas 

contra os absurdos gastos e sub-

missão do governo à FIFA, mas 
também de denúncia diante da rup-

tura da classe dominante com a 

aparência de democracia. O que 

assistimos, com a proibição militar 
de que a manifestação ocorresse, 

foi a imposição de um verdadeiro 

Estado de Sitio montado pelo gover-

no federal e pelo governo estadual 

contra os movimentos e as organi-
zação independentes dos trabalha-

dores. 

 

Copa: elemento de mediação 

da mobilização de massas 
 

A situação de semiestado de sítio 

imposto contra os movimentos soci-

ais não tem conseguido apagar as 
manifestações de descontentamento 

popular. Após a abertura da Copa 

manifestações - apesar de seu cará-

ter de vanguarda - em todo pais têm 

impacto devido à brutal repressão de 
que tem sofrido. Protestos que reú-

nem algumas centenas de pessoas 

estão ocorrendo em todas as cidades

-sede (Natal, Rio Grande do Norte, 
Rio de Janeiro, Manaus e etc.) da 

Copa. Em São Paulo, uma manifesta-

ção do MPL (Movimento Passe Livre) 

em comemoração há um ano das 

manifestações massivas que contive-
ram  o aumento das passagens reu-

niu, no dia 20 de junho, mais de 2 mil 

pessoas.  

A realização da Copa contém um 

elemento de congraçamento festivo 
popular, mas está longe de ser um 

acontecimento que irá pacificar a 

situação política e garantir a continui-

dade sem solavancos do pacto políti-

co conservador montado pelo PT. 
Sabíamos que seria difícil que as ma-

nifestações comprometessem a reali-

zação do evento, que para tal era 

necessário que tivemos atos com a 
magnitude de Junho do ano passado, 

como os ocorridos em relação à luta 

contra o aumento das passagens e as  

do seu desdobramento nos protes-

tos contra a Copa das Confedera-
ções. Mas, isso não significa que a 

situação tenha entrado em uma dinâ-

mica de solução “pacífica”,  todos os 

indicadores apontam no sentido con-

trário.  
Até o momento, a Copa não tem 

tido efeito significativo sobre impor-

tantes indicadores políticos e econô-

micos. As expectativas de crescimen-

to econômico para o mercado está 
em 1,2% para esse ano, além de veri-

ficarmos crescimento do desempre-

go e da inflação. As vaias contra Dil-

ma durante a abertura da Copa vie-
ram da classe média alta que se res-

sente pela crise econômica ter redu-

zido o seu poder de compra, afinal 

de contas a desvalorização do real 

perante o dólar permitido comprar 
menos produtos durante as viagens a 

Miami.  

No aspecto político eleitoral a Copa 

também parece não ter alterado as 
tendências postas. As pesquisas de-

monstram que o evento não tem 

tido efeito significativo sobre a popu-

laridade do governo ou mesmo so-

bre as intenções de voto, indicando 
que a disputa irá se arrastar para o 

segundo turno, que as candidaturas 

burguesas de oposição ao governo 

não decolam e que pode haver um 
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percentual histórico de voto nulo. 

Por outro lado, não temos uma al-

ternativa eleitoral da esquerda inde-

pendente. PSOL e PSTU não chega-
ram a um acordo para montar uma 

chapa nacional para concorrer a pre-

sidência. Diante da crise de repre-

sentatividade político burguesa, mani-
festada no crescimento do voto nulo, 

é um absurdo que as organizações de 

esquerda não tenham construído 

uma candidatura comum para capita-

lizar o desgaste com os partidos da 
ordem e apresentar um programa 

anticapitalista nas eleições. Isso signi-

fica dar de bandeja para a burguesia, 

representada pelo PSDB e PSB, um 
universo político que poderia ser 

disputado em parte ao menos pela 

esquerda classista.  

 

O centro da nossa ação política  
 

Depois do mundial, as eleições irão 

polarizar a situação política, mas não 

podemos desconsiderar que greves 

salariais do segundo semestre de 
categorias nacionais como petrolei-

ros, bancários e metalúrgicos podem 

ser dinamizadas pelas perdas salariais 

e demissões em massa, pois os pa-
trões já estão respondendo com de-

missões diante de qualquer possibili-

dade de terem suas taxas de lucro 

minimamente reduzidas. Com o fim 

da Copa e abertura oficial da disputa 
eleitoral, certamente, haverá menos 

unidade no interior da classe domi-

nante, porém diante de temas funda-

mentais a “santa aliança patronal” 
contra as reivindicações dos traba-

lhadores se formará sem maiores 

dificuldades.  

O problema que enfrentaremos no-

vamente e sobre o qual temos que 

agir imediatamente será a capacidade 

de unificação da juventude com os 

setores independentes do movimen-

to sindical combativo.  
No segundo semestre uma combina-

ção de fatores pode levar à superpo-

sição de manifestações populares, 

como as de moradia, com lutas sala-

riais, reproduzindo, assim, uma situa-
ção política similar à do primeiro 

semestre.  No primeiro semestre já 

verificamos que um grande potencial 

de lutas pode se dissipar se não 
construímos a organização necessá-

ria para lutarmos contra o governo, 

patrões e pelegos. É fato que vive-

mos expressões de um processo de 

rebelião de base da classe trabalha-
dora mais ocorre ainda em fase mui-

to inicial e fragmentada. A greve 

“selvagem” dos rodoviários de São 

Paulo foi uma das expressões do sur-
gimento dessa nova geração de tra-

balhadores que não quer mais se 

submeter ao ditame da burocracia 

sindical, mas não podemos dizer que 

já existe um processo generalizado 

de rebeldia entre os trabalhadores, 

como no final da década de 1970,  

que já está rompendo definitivamen-

te com a velha acomodação sindical 
e já está em condições de superar os 

velhos aparatos. 

A tônica atual é a de endurecimento 

total contra qualquer manifestação 

de luta política ou econômica. Nesse 
momento, apesar da conjuntura de 

refluxo que vive o país diante da Co-

pa, estão ocorrendo lutas decisivas, 

como é o caso dos trabalhadores, 
professores e estudantes da USP que 

lutam contra um brutal corte orça-

mentário que se imposto terá como 

consequência arrocho salarial, falta 

de investimentos em ensino e pes-
quisa e fortalecimento da posição  

privatista.  

Quando fechávamos esta edição, o 

11ª Ato Não vai ter copa (convocado 
principalmente por autonomistas e 

Black blocs) foi duramente reprimi-

do, na qual dois manifestantes foram 

presos de forma totalmente arbitrá-

ria. Por isso, a tarefa central é rom-
per com o isolamento das lutas em 

curso e construir um processo de 

unificação dos trabalhadores e da 

juventude para que se realize uma 
campanha estadual e nacional contra 

a privatização da universidade, pela 

readmissão dos 42 metroviários e 

contra a criminalização dos protes-

tos.  
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Vivemos uma semiestagnação econô-

mica acompanhada de alta inflacioná-

ria. Apesar de não estarmos em uma 

situação de explosão dos números, a 
permanência da baixa atividade eco-

nômica, refletida no viés de baixa do 

PIB (Produto Interno Bruto), e ten-

dência de alta inflacionária se combi-
nam com outros indicadores econô-

micos ainda mais perigosos, ou seja,  

redução dos indicadores de criação 

de empregos e desaceleração do 

crescimento da massa salarial. Ele-
mentos estes que após a copa do 

mundo tendem a reaquecerem os 

enfrentamentos, crises e possibilida-

des políticas eleitorais. A luta de clas-
ses tende no segundo semestres a 

assumir uma faceta mais sindical, po-

rém isso não significa que não pode 

ser explosiva, elementos para que as 

lutas salariais sejam radicalizadas es-
tão se instalando de maneira cada vez 

mais intensa.  

Em relação ao crescimento econômi-

co, as estimativas de crescimento do 

PIB para o ano de 2014 seguem cain-
do. Em sua última avaliação, o Banco 

Central prevê crescimento de apenas 

1,2% para este ano. Em avaliação an-

terior a estimativa era de 2%, mas 
para o mercado o crescimento anual 

atingirá apenas 1,16%. O PIB, enquan-

to soma das atividades econômicas, é 

um indicador abstrato que não consi-

dera nem a origem da riqueza produ-
zida e nem a sua distribuição, mas 

não deixa de revelar a dinâmica mais 

geral da economia, ou seja, se ampli-

am-se as atividades econômicas ou 
não. Outro indicador que demonstra 

queda da atividade econômica é a 

redução do crescimento da receita 

pública, que apresentou um cresci-

mento de apenas 0,31% no primeiro 
semestre em relação ao ano de 2013. 

Vivemos uma situação artificial na 

economia sustenta, em grande medi-

da, pelo endividamento do governo. 
Apesar da redução das atividades 

econômicas - PIB de 1% durante esse 

ano - ainda não estarem se manifes-

tando em números desastrosos no 

campo do emprego e da inflação, 

devido a capacidade do governo de 

reduzir tributos para a classe domi-
nante através do endividamento pu-

blico, são estes aspectos da econo-

mia que mais problemas políticos 

podem gerar, tanto no campo eleito-

ral quanto da luta salarial ou política.  

Da mesma forma, a inflação, que tem 
motivado lutas salariais importantes, 

com processos de rebelião de base, 

não tende a cair no curto prazo. 

Além disso, a dinâmica da inflação 
também tende a influenciar o proces-

so eleitoral de maneira contundente. 

Neste sentido, recentemente o Ban-

co Central foi obrigado a reconhecer 

que a inflação medida pelo preço ao 
consumidor irá superar o chamado 

teto da meta (6,55) no mês de se-

tembro deste ano, ou seja, ha apenas 

um mês da eleição.  
O cenário ainda é de desemprego 

baixo porque o governo reduz im-

postos do empresariado deixando de 

arrecadar e mantém o crédito atra-

vés do endividamento com dinheiro 
emprestado a juros astronômicos. 

Mesmo com a postergação da entra-

da no mercado de trabalho, fenôme-

no que vem se verificando nos últi-
mos anos, a redução das atividades 

econômicas começa atingir o empre-

go, a criação de 59 mil vagas no mês 

de maio consistiu no pior resultado 

dos últimos 22 anos. Esta situação se 

deve ao fechamento de postos na 

indústria, entre demissões e contra-
tações o saldo da indústria ficou em 

28,5 mil postos de trabalho a menos. 

Neste montante o setor que mais 

demitiu foi o das montadoras de veí-

culos, chegando a um total de 6.664 

demissões.  
O desemprego que tem sido um dos 

pilares fundamentais da governabili-

dade nacional pode ter influência no 

processo eleitoral em outubro, pois 
tende a crescer com a permanência 

da baixa atividade econômica que, 

mesmo com a política de favoreci-

mento patronal, tende a se manter 

baixa durante todo o ano. 
 

Política econômica para favore-

cer burguesia 

 
Apesar de não estar no horizonte 

uma situação catastrófica para a eco-

nômica, com inflação e desemprego 

acima de dois dígitos, os problemas 

econômicos não são nada animado-
res e, certamente, terão influencia 

nas eleições e na política em geral - 

inclusive para a luta de classes - an-

tes, durante e depois das eleições. 
Assim, viveremos uma situação políti-

ca de polarização qualitativamente 

superior às eleições de 2010.  

Situação econômica vai realimentar polarização 

Desgaste de Dilma ampliam fissuras na  

base do governo  

Julho  de 2014 
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Além dos problemas ligados ao mer-

cado internacional, como o encareci-

mento do crédito, por exemplo, não 

podemos desconsiderar que a eco-
nomia se desacelerou também por 

razões locais. A proximidade eleito-

ral acaba sendo elemento que refreia 

os investimentos na economia, pois 
em uma situação de alta dos juros, da 

inflação e proximidade eleitoral por-

que não investir no mercado finan-

ceiro e postergar investimentos na 

produção à espera de condições me-
lhores de lucratividade? É óbvio que 

a classe dominante está à espera de 

condições de melhor lucratividade 

para investir, por isso especula, chan-
tageia e faz lobby entre as principais 

candidaturas para impor no momen-

to pós-eleitoral condições ainda me-

lhores para os seus negócios.  

Todo momento de crise econômica, 
se não é acompanhado de um forta-

lecimento das posições da classe tra-

balhadora em sua luta para não pagar 

a conta da crise produzida pelo capi-

talismo, é momento de possibilidades 

maiores para a patronal ampliar os 

seus lucros.  

As vais na abertura da Copa do Mun-

do Dilma respondeu com com medi-

das que favorecem os exportadores, 
permitindo devolução de impostos 

para os exportadores,  redução de 

impostos e ampliação do plano que 

financia a compra de máquinas e 
equipamentos com dinheiro subsidia-

do, parcelamento de despesas com o 

fisco e uma alíquota de 25% de van-

tagem para as empresas locais parti-

ciparem de concorrência pública nas 
compras governamentais. 

Mas, a oposição burguesa tem dificul-

dade de capitalizar o desgaste do 

governo na medida em que as pro-

postas da oposição 

também se encami-

nham no sentido do 

“ajuste”.  Ou seja, da 
redução dos gastos do 

governo, da alta dos 

juros e da valorização 

do dólar.  

 
Crise de represen-

tatividade se alastra 
 

Com a permanência da 

crise econômica mun-

dial, além das determi-
nações econômicas locais, haverá 

uma polarização que irá complicar a 

reeleição de Dilma.  

Independente de qual candidato bur-

guês ganhar as eleições em outubro, 
a fase pós-eleitoral vai ser marcada 

por um forte “ajuste” na política eco-

nômica. Ajuste que vem na forma de 

redução dos gastos públicos, objeti-

vando aumentar o superávit primário 
e ampliar os ganhos do capital finan-

ceiro, nova rodada 

de aumento da taxa 

básica de juros e de-
missões em massa 

para impor taxas mai-

ores de exploração. 

Programas de assis-

tência pública, como 
o Bolsa Família, serão 

mantidos porque sig-

nifica para o governo 

manter uma base 
eleitoral conquistada 

na última década. Por 

outro lado,  uma possível sucessão 

partidária através do candidato psde-

bista vai manter as política assistenci-
alistas porque pode permitir que a 

direita tradicional  reaproxima-se do 

setor mais pobre da população per-

dido na eleição de 2006.  
Governo e oposição burguesa tam-

bém não têm propostas de mudanças 

no campo político. Medidas no cam-

po das reformas políticas dão-se ape-

nas no sentido de dificultar ainda 
mais a participação popular no pro-

cesso decisório, como as cláusulas de 

barreira que dificultam ainda mais a 

formação e s participação dos parti-

dos na disputa eleitoral. As reformas 
políticas que estão sendo implemen-

tadas ou cogitadas, como a proibição 

de empresas darem doações para 
campanhas, não irão alterar em nada 

o processo eleitoral e a representa-

ção no parlamento, pois mesmo que 

for aprovada a proibição de contri-

buição das empresas para as campa-
nhas não significa que o capital não 

irá mais determinar o resultado elei-

toral. 

As três candidaturas burguesas que 

aparecem na frente das pesquisas 
eleitorais (Dilma, Aécio e Campos) 

não representam uma verdadeira 

disputa de projetos políticos. Isso fica 

claro no discurso de política econô-
mica do governo e da oposição bur-

guesa, não passam de um mantra de 

que é “necessário retomar o cresci-

mento econômico mantendo a esta-

bilidade monetária e as políticas soci-
ais”. Discurso este que esconde dos 

trabalhadores que após a eleição, 

independente de quem ganhar, será 

realizado um reajuste contra os tra-
balhadores, o mesmo que tem sido 

feito na Argentina e em todos os 

países em que a crise econômica, que 

migrou para a periferia do sistema e 

aonde, se manifesta de forma mais 
aguda.   

 
Devido ao desgaste da popularidade 

de Dilma, os partidos da sua base 

aliada fazem dois movimentos: lan-

çam candidaturas próprias em vários 

estados; formam chapas com parti-
dos que disputaram com Dilma nas 

eleições presidenciais. As alianças 

eleitorais com a oposição por Estado 

têm por objetivo aproveitar a popu-

laridade dos candidatos em cada es-
tado e ampliar, assim, a presença no 
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legislativo estadual. Desta forma, 

PMDB, PSD, PP, PR e PDT, que apoi-

am nacionalmente o PT, na maioria 

dos Estados (em oito irão apoiar Aé-
cio Neves) compõem com legendas 

próprias ou de oposição, inclusive 

em estados com grande peso eleito-

ral, como São Paulo, Bahia, Rio de 
Janeiro e Rio Grande do Sul.  

Esse casuísmo eleitoral tem por base 

o desgaste do governo, mas é parte 

da tradição política burguesa fisiológi-

ca que não tem compromisso ne-
nhum com programas - mesmo por-

que entre os principais candidatos 

não há diferenças significativas. Ape-

sar de certa diáspora em sua base, 
como a saída do PTB que decidiu 

apoiar Aécio Neves, Dilma conseguiu 

conter na aliança nacional a maior 

parte da sua base anterior, o que lhe 

dará 45 % do tempo de TV e rádio. 
Vantagem que acaba por ter grande 

repercussão em uma disputa eleitoral 

de quase ausência da participação das 

massas nas legendas partidárias e em 

outras espaços políticos orgânicos. 
Sendo assim, o tempo de propaganda 

é decisivo para o resultado eleitoral. 

 

Ausência de uma frente de 
esquerda nas eleições 
 
A esquerda revolucionária não ali-

menta nenhuma ilusão de que mu-

danças estruturais possam se realizar 

por meio da via eleitoral e o lulismo 
é um claro exemplo disso. Pesquisa 

recente demonstra que, apesar da 

entrada no mercado de trabalho e do 

acesso ao crédito, a desigualdade 

social aumentou no Brasil. Apesar da 

redução da pobreza monetária, trazi-

da pelo pacto lulista, dados dão conta 
de que houve uma concentração de 

renda maior no pico da “pirâmide 

social”, demonstrando que a redistri-

buição de renda se fez no interior 
das classes trabalhadoras, situação 

que pode ajudar a explicar o porquê 

de tanta bronca social e política ma-

nifestada nos protestos contra o au-

mento das passagens. 
Com o desgaste do governo e das 

alternativas burguesas, abre-se um 

campo de disputa política para a es-

querda, que há décadas não era visto. 
Porém, a esquerda ao não ser capaz 

de consubstanciar uma chapa comum 

acaba não aproveitando esse espaço 

político. A última pesquisa divulgada 

do IBOPE, há poucos dias após o 
início da copa, demonstrou que o 

mundial não influenciou na disputa 

eleitoral. Sobre os resultados eleito-

rais, pesquise recentes indicam que 

resultados futebolísticos tem pouco 
influência sobre resultados eleitorais.  

Pesquisas também indicam que mais 

de 50% da população tem pouco in-

teresse nas eleições (26% da popula-
ção não tem interesse nas eleições e 

29% tem pouco interesse), o que 

comprova que há muito espaço para 

uma campanha critica ao sistema. 

Além disso, a participação juvenil no 
processo eleitoral também tem des-

pencado. Hoje apenas 25 % da popu-

lação de 16 e 17 anos tem titulo elei-

toral, em 2006 o percentual era de 

39%,  demonstrando que a juventu-

de, por razões óbvias, tem se distan-

ciado da subdemocracia representati-

vas e começado a  entender que os 
problemas só podem ser resolvidos 

com a forte pressão das ruas, enten-

dimento ainda limitado politicamente, 

mas que ao apontar para o caminho 
da ação direta joga água no moinho 

da esquerda.  

A esquerda tem o dever político de 

aproveitar este espaço eleitoral para 

criticar o regime e para apresentar 
para as amplas massas uma alternati-

va socialista, como tem feito a es-

querda em várias partes do mundo. 

O exemplo da Argentina é claro nes-
se sentido: a esquerda nesse país, 

que tem ¼ da população brasileira, 

conquistou uma impressionante vota-

ção de mais de 1 milhão de votos 

para a FIT e de mais de 100 mil para 
o Novo MAS(nossa organização irmã 

na Argentina). Nesse país a esquerda 

soube aproveitar um cenário político 

de rebeldia, polarização social e in-

dignação com o governo que se abriu 
desde o começo dos anos 2000. 

As candidaturas que poderiam apre-

sentar essa diferenciação se encon-

tram divididas (PSOL, PSTU e PCB). 
Mas, no caso brasileiro, a esquerda 

não esta aproveitando um cenário 

político muito mais oportuno para 

apresentar o seu projeto, pois de 

forma equivocada saiu dividida em 
três candidaturas, apesar de terem 

coligações estaduais, como na aliança 

entre PSOL e PSTU em São Paulo, 

por exemplo.  
Em absoluto temos concordância 

política ou programática com es-

tes setores, mas consideramos 

que diferentemente da aliança 

entre Eduardo Campo (PSB) e 
Marina Silva (Rede), que se dizem 

representantes de uma “terceira 

via”, mas que não passa de uma 

candidatura totalmente no campo 
do neoliberalismo, estas organi-

zações e seus candidatos estão 

no campo da esquerda.  

O PSOL é uma frente de organi-

zações políticas, um guarda-
chuvas de tendências que para se 

manter acaba tentando se equili-

brar entre políticas 

“progressistas”. A candidata des-
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se partido a presidência (Luciana 

Genro) fez recentemente duas 

declarações que comprometem a 

sua candidatura do ponto de uma 
perspectiva socialista. A primeira 

era de que, segundo a candidata, 

não havia problema em aceitar 

doações eleitorais de setores 
burgueses que não fossem trans-

nacionais, empreiteira ou ligados 

ao capital financeiro, a segunda 

pérola é que durante a copa não 

havia que fazer protestos e que 
só apoiaria greves de categorias 

organizadas.  

As duas declarações são desas-

trosas. A primeira, afirmar que 
aceitar doação financeira da 

“burguesia nacional” é normal, 

como foi feito com a Gerdau em 

2006, é uma ruptura total com a 

independência de classe. Obvia-
mente que não importa se uma 

determinada empresa é oriunda 

do capital nacional ou não, os 

interesses entre qualquer empre-

sa são antagônicos aos nossos. 
Foi assim que começou o proces-

so de degeneração política do PT 

que para entrar no jogo eleitoral 

começou a aceitar doações de 
empresas privadas...o final da his-

tória nem se precisa contar. 

A segunda declaração é uma po-

sição que separa a juventude que 

continua na rua, lutando contra 
os gastos na copa, portanto, fa-

zendo uma luta de caráter políti-

co, das lutas salariais dos traba-

lhadores. Isso significa uma ope-
ração totalmente oportunista, 

típica da social democracia que 

abandonou a perspectiva revolu-

cionária, que apenas enfraquece 

os setores em luta, favorecendo 
portanto a repressão e a classe 

dominante. Um exemplo claro da 

importância da unificação dos 

movimentos em luta foi o quanto 
a greve dos metroviários se en-

fraqueceu com a saída da rua dos 

trabalhadores sem teto após te-

rem feito um acordo em separa-

do com Dilma.     
No caso do PSTU é uma organi-

zação que do ponto de vista pro-

gramático está mais a esquerda 

do que o PSOL. Porém, carrega 

uma série de inércias políticas 

ligadas a certa adaptação ao sin-

dicalismo burocrático que invari-

avelmente os leva a uma política 
economicista, por um lado, e 

sectária, por outro, que em nada 

contribui com a unificação efetiva 

da luta dos trabalhadores. Sem 
falar em outros traços equivoca-

dos da sua política nacional e in-

ternacional, como o apoio a gre-

ve de militares, no caso nacional, 

e a movimentos abertamente de 

direita, como no atual caso da 

Ucrânia. Exemplo recente foi sua 

política na greve dos metroviá-

rios de são Paulo que, para não 
unificar com os rodoviários e não 

enfrentar a burocracia sindical 

que atual nesta categoria, acabou 

atrasando a greve e perdendo o 
melhor momento da luta, o que 

levou a derrota. 

Em uma nota, assinada pela dire-

ção nacional, o PSTU afirma que 

a não realização de uma chapa 
eleitoral com o PSOL deve-se à 

falta de acordo programático, 

mas que “foram feitas alianças em 

alguns estados ou discussões em cur-
so em outros estados, sempre em 

base a acordos programáticos, na 

independência de classe e no respei-

to ao espaço dos partidos”.  

Bom, parece que do ponto de vista 
político ha um contracenso, pois o 

PSTU se nega a travar uma luta a fun-

do por uma frente eleitoral nacional 

por uma questão centralmente, se-

gundo eles, de programa, mas por 

outro lado, nenhuma das duas orga-

nizações vê problema algum em esta-

belecer frentes eleitorais regionais. 
Concepção que  assemelha-se em 

muito com a lógica das agremiações 

burguesas.  

Pensamos que é um equivoco to-
tal não se constituir uma chapa 

nacional conjunta entre essas or-

ganizações, principalmente em 

um momento de maior espaço 

político para a esquerda. Apesar 

do peso que tem as correntes 

mais oportunistas no interior do 

PSOL, como a APS, a não realiza-

ção de uma chapa nacional con-
junta se deve a posição sectária 

do PSTU e das correntes de es-

querda no interior do PSOL que 

não deram uma batalha a fundo 
para que a frente de esquerda 

pudesse se realizar.  

Além de se perder um tremendo 

espaço político para se apresen-

tar um programa socialista para 
uma imensa massa de jovens e 

trabalhadores, que estão cada 

vez mais descontentes com a po-

lítica tradicional, essa posição 
também não contribui em nada 

para preparar as lutas que irão 

enfrentar o “remédio amargo” do 

ajuste pós-eleitoral.  
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N 
a tarde do dia 1 de junho, 

na Praça Roosevelt (centro 

de São Paulo), foi realizado 
um Ato-Debate contra a criminaliza-

ção da luta. O objetivo central dessa 

atividade era exigir a libertação dos 

presos políticos do Estado e discutir 
a criminalização do movimento soci-

al.  

Esta manifestação, que contou com a 

presença de mais de 300 pessoas, 

desde o seu início foi atacada pela 
Polícia Militar (PM) que colocou em 

prática todo tipo de provocação e 

arbitrariedades: os manifestantes, 

exigiu identificação, anotou nomes, 
realizou revistas ilegais e aprendeu 

pertences.  

Quando a polícia foi questionada do 

porquê havia policiais sem identifica-

ção, por um dos advogados presen-
tes, passou para a fase seguinte da 

repressão: efetivou prisões (seis no 

total, dentre eles dois advogados), 

atacou os manifestantes com spray 

de pimenta, gás lacrimogêneo e balas 
de borracha. 

 

Prisões política e ataques ao di-

reito de manifestação  
 

No dia 23 de junho foi realizado o 

Ato Se não tiver direitos não vai ter co-

na na Praça do Ciclista (Avenida Pau-

lista). A PM, após reprimir mais uma 
manifestação contra os gastos na 

Copa, deteve dois manifestantes, 

Fabio Hideki Herano, funcionário e 

estudante da Universidade de São 
Paulo e Rafael Marques Lusvarghi, 

professor de inglês, de forma total-

mente arbitrária.  

Os dois manifestantes continuam 

desde então detidos sob a acusação 
de cinco crimes: associação crimino-

sa, porte ilegal de arma de fogo de 

uso restrito, incitação à violência, 

resistência e desobediência. O pedi-
do de liberdade provisória foi negado 

pelo juiz Sandro Rafael Barbosa Pa-

checo que os considera presos 

“perigosos” por serem “lideranças 

Black Blocs”. 

Uma série de vídeos e depoimentos 

que circulam pela mídia demonstra 
que nenhum dos “crimes” que se 

quer imputar aos manifestantes se 

sustenta em fatos. Nunca tiveram 

contato pessoal, não portavam mate-
rial explosivo ou arma de fogo e não 

existe nenhuma prova ou indício de 

incitação à violência.   

As acusações feitas pela polícia, aca-

tadas até o momento pelo poder 
judiciário, não passam de falácias que 

podem ser facilmente refutadas por 

vídeos, depoimentos de pessoas que 

estavam no momento das prisões e 
até pelo histórico dos envolvidos.   

Essas prisões não são casos isolados 

em São Paulo, lideranças do Movi-

mento Passe Livre (MPL) de São Pau-

lo também estão sendo indiciadas 
simplesmente por organizarem pro-

testos. A repressão direta aos mani-

festantes com a brutalidade policial 

típica, detenções e ameaças, a sanha 

repressiva do governo e do judiciário 
do Estado também se dirige contra 

os trabalhadores e suas lutas. Como 

se pôde verificar na  greve dos me-

troviários, além de ter sido conside-
rada ilegal, acabou com 42 trabalha-

dores demitidos pelo governo  esta-

dual. 

 

É preciso derrotar a ditadura de 
Alckmin e Dilma 

 

Enquanto o governo Dilma tenta 

convencer a população e o mundo 
de que a Copa é um sucesso, a crise 

econômica é passageira e vivemos 

em um país democrático, na prática 

uma situação de semiestado de sítio, 

com liberdades democráticas básicas 
sendo totalmente desrespeitadas, 

está sendo imposto.  

Com a eclosão da juventude e de 

suas lutas na rua, de greves salariais 
independentes da burocracia sindical 

e de lutas populares que mobilizam 

milhares, o Estado amplia ações no 

sentido de cercear liberdades demo-

cráticas básicas. Por isso, restringe o 

direito de manifestação, a preserva-

ção da identidade pessoal (como a 
proibição do uso de máscaras em 

manifestações no Rio de Janeiro), 

monta tribunais no final de semana 

para julgar manifestantes e realiza 

prisões políticas (sem fragrante deli-
to ou ordem judicial), além é claro 

do uso da força policial e militar con-

tra o direito à manifestação.  

A burguesia não quer parar por aqui, 

está tramitando no Congresso Naci-
onal um Projeto de Lei que visa criar 

no Brasil a lei antiterrorismo. Se essa 

lei for aprovada manifestações de rua 

que provoquem interrupções de ro-
tas podem ser enquadradas como 

“crime de terrorismo”, o que pode 

dar pena de trinta anos de reclusão e 

sem direito a fiança. 

Essas duas prisões políticas não po-
dem passar, do contrário mais um 

terrível precedente vai se formar 

contra o direito de manifestação no 

Brasil. A campanha pela libertação 
dos presos políticos de Alckmin tem 

a mesma importância da campanha 

pela readmissão dos 42 metroviários, 

pois são, na verdade, expressão do 

mesmo processo de criminalização 
da luta.  

 

Liberdade imediata para Fábio 

Hideki e Rafael Marques, presos 
políticos do governo Alckmin! 
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A greve dos metroviários de São 

Paulo  ocorreu entre os dias 5 e 9 

de junho, há poucos dias do início da 

Copa do Mundo. Apesar de ter con-
seguido reposição salarial acima da 

inflação e outras conquistas econô-

micas, nesse enfrentamento a cate-

goria e o sindicato acabaram derro-
tados através do bloqueio de parte 

dos bens do sindicato e da demissão 

de 42 trabalhadores, dentre estes 

diretores do sindicato, cipeiros e 

ativistas em geral. Coloca-se, assim, 
imediatamente uma questão incon-

tornável: por que a greve de uma 

categoria estratégica, com forte ade-

são e em uma conjuntura de lutas 
acabou sendo derrotada? 

 

Perdeu-se a melhor conjuntura  

 

A greve ocorreu em um contexto de 
importantes mobilizações em São 

Paulo e no país. No mês anterior à 

greve os condutores de São Paulo 

protagonizaram uma luta histórica,  

passando por cima da burocracia 
sindical traidora. Nessa greve os tra-

balhadores da base usaram táticas 

inovadoras em seus piquetes, saíram 

com os ônibus e deixou-os nos cor-
redores sem chave e com pneus 

murchos. Diante da falência da dire-

ção burocrática obrigaram algumas 

empresas a negociar diretamente 

com comissões de base.  
Os professores da rede municipal de 

ensino de São Paulo realizaram uma 

greve que durou mais de 40 dias, 

derrotou a truculência do governo 
Haddad e conquistou um reajuste de 

15,38%.  

Soma-se a este processo a greve dos 

funcionários, professores e estudan-

tes das universidades públicas que 
estão em greve em resposta à trucu-

lência do Conselho de Reitores das 

Universidades Estatuais Paulistas que  

teima em não conceder absoluta-
mente porcentagem alguma de repo-

sição salarial. 

Parte importante deste momento foi 

a mobilização dos trabalhadores sem 

teto dirigidos pelo MTST. Esse movi-

mento protagonizou passeatas com a 

participação de milhares de trabalha-
dores em defesa da área denominada 

Copa do Povo em Itaquera. Movi-

mento que acabou negociando com 

o governo essa área e a inclusão no 

programa minha casa minha vida do 

governo federal em troca de não 
realizarem nenhuma manifestação na 

abertura da copa.  

A greve dos metroviários contou 

com assembleias muito representati-
vas que ultrapassavam duas mil pes-

soas - isso em uma categoria de 

aproximadamente 9 mil pessoas-, 

com uma adesão de mais de 80% 

desde o início do movimento, com 
um apoio popular que, segundo pes-

quisa do jornal R7, ultrapassava 70%, 

e com ativismo de base que organi-

zou piquetes em várias estações para 
conter os fura-greves (em muitos 

casos, chefes que tinham ordem da 

direção do metrô e do governo para 

operar os trens). 

Esse movimento foi duramente ata-
cado pelo governo Alckmin que, 

além de negar-se sistematicamente a 

negociar com a categoria, utilizou a 

força repressiva contra os trabalha-
dores. A Tropa de Choque reprimiu 

o direito legitimo de realizar os pi-

quetes de greve, além de perseguir, 

prender e torturar trabalhadores e 

ativistas da categoria. O Tribunal 

Regional do Trabalho (TRT) impôs 

duríssimas resoluções para quebrar 
o movimento, tais como: multas de 

100 mil reais por dias de greve por 

não se manter o funcionamento de 

100% do serviço nos horários de 

pico e 70% nos demais horários. 

Além de decretar a greve abusiva, 
impondo, a partir daí, multa diária de 

500 mil reais, o que abriu espaço 

jurídico para a demissão de 42 gre-

vistas.  
Para compreender a razão que levou 

a derrota dos metroviários é impor-

tante considerar a dinâmica da con-

juntura na qual se inseriu a greve. As 

radicalizadas campanhas salariais dos 
condutores no mês de maio, a resis-

tência durante a greve de mais de 40 

dias dos trabalhadores em educação 

do município e a mobilização massiva 
dos sem teto criaram uma conjuntu-

ra extremamente favorável para a 

luta. Assim, o mês de maio foi mar-

cado por lutas vitoriosas, com desta-

que para a radicalização da base ro-
doviária contra os patrões e a buro-

cracia. Com a aproximação da Copa 

do Mundo, no final de maio e início 

de junho, houve um processo inten-
so de unificação da classe dominante 

e dos governantes de todas as agre-

miações políticas burguesas em tor-

Balanço da greve dos metroviários 

Uma heróica luta que poderia ter sido vitoriosa 
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no do evento (as vais contra a Dilma 

na abertura da copa passaram longe 

de refletir a unidade burguesa em 

torno do evento). Apesar da proxi-
midade eleitoral, pesquisas davam 

conta de que a polarização social nos 

momentos que antecederam a Copa 

não poderia ser capitalizada por ne-
nhuma fração política da classe do-

minante além, é claro, de que se tra-

tava também de salvaguardar a lucra-

tividade que o evento proporciona-
ria.  

Após ter passado esse momento 

mais favorável para a luta - apesar 

das passeatas massivas do MTST -, 

em que não havia uma unidade total 
da classe dominante e do seu apara-

to estatal em torno da 

“normalização” da situação é que foi 

iniciada a greve dos metroviários. 
Ou seja, inseriu-se em uma conjun-

tura política menos favorável em 

relação ao mês de maio, momento  

em que poderia contar com o empu-

xo dos condutores de São Paulo e 
com uma situação política geral me-

nos favorável para o governo.  

Não podemos perder de perspectiva  

que, apesar de estarmos nos arautos 
de uma recomposição do movimen-

to dos trabalhadores no Brasil, com 

expressões heroicas de ruptura com 

a burocracia sindical (como foram os 

casos da greve dos garis do Rio de 
Janeiro e dos condutores de São 

Paulo), não vivemos ainda uma situa-

ção generalizada de radicalização, 

como querem acreditar alguns seto-

res impressionista. A maior parte 

das categorias há muitos anos não 

realizam greves radicalizadas de en-

frentamento com os patrões, ou se-
ja, de forma geral ainda não supera-

mos totalmente o refluxo que se 

abateu sobe o movimento dos traba-

lhadores durante a década de 1990. 
No caso dos metroviários de São 

Paulo, apesar de contar recentemen-

te com um setor jovem, politizado e 

radicalizado que ingressa em seus 
quadros, é parte dessa experiência 

histórica de refluxo do movimento 

dos trabalhadores que apenas come-

ça a ser superado. A categoria não 

fazia uma greve por 
tempo indetermina-

do desde 2007 e 

não chegou nem a  

participar das jorna-
das de luta e do 

chamado de greve 

geral em julho de 

2013.  

Sem compreender 
esses condicionan-

tes podemos aca-

bar tendo interpre-

tações simplistas 
ou idealistas sobre 

as razões que leva-

ram a derrota de 

uma greve que se 

demonstrava com 
grande potencial 

para ser vitoriosa. 

Os trabalhadores 

do Metrô tiveram 

que enfrentar Alckmin (que conta 

com um alto índice de popularidade) 

e um poder terrível de repressão 

militar, a justiça do estado e o pró-
prio governo federal, que precisava a 

qualquer custo derrotar o movimen-

to para que as manifestações duran-

te a abertura da Copa não contas-
sem com uma categoria de peso mo-

bilizada ou vitoriosa.   

 

Aposta na unificação e na mobi-

lização da base 
 

A partir destes elementos, de ordem 

mais objetiva, queremos fazer uma 

primeira avaliação da influência das 
táticas políticas adotadas pela dire-

ção dos metroviários nessa derrota. 

A nosso ver, o equivoco político que 

mais pesou sobre a derrota da greve 

foi o de que a direção do sindicato 
ficou entre uma encruzilhada políti-

ca, pois não aproveitou o melhor 

momento em maio para fazer a gre-

ve de forma unitária com os rodovi-

ários e com os professores, em uma 
conjuntura em que ainda não havia 

tanta unidade patronal-

governamental. Certamente seria o 

momento mais favorável, pois pode-
riam junto com os rodoviários para-

lisar totalmente São Paulo.   

Refletindo na prática a bandeira “Na 

copa vai ter luta” esses setores aca-
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baram não tirando nenhum plano 

efetivo para unificar as lutas em cur-

so e muito menos as categorias que 

teriam campanha salarial no segundo 
trimestre do ano. Em outras ocasiões 

já criticamos a aposta de adiar a luta 

para a Copa do Mundo. Como se 

esquematicamente a Copa pudesse 
potencializar a luta. Mesmo diante da 

rebelião de base dos condutores de 

São Paulo não se animaram a fazer 

uma luta conjunta, uma atitude de 

submissão diante dos sindicatos diri-
gidos pela burocracia governista.  

Isso configura uma postura extrema-

mente corporativista que acabou en-

fraquecendo a luta além de não con-
tribuir com a base dos rodoviários 

que, apesar de vitoriosa na sua rebel-

dia, está sendo também perseguida 

pelas empresas e pela burocracia pe-

lega.  
Essa tática levada a cabo pela direção 

do sindicato (majoritariamente PSTU 

e PSOL) é parte de uma concepção 

política economicista que é estrutural 

nessas correntes, por razões de 
adaptação ao aparato e mesmo de 

nível político.  

No dia 22 de março, por exemplo, 

foi realizado um encontro do Espaço 
Unidade de Ação (Conlutas, intersin-

dical e a CUT pode mais) em São 

Paulo que apesar de reunir mais de 

duas mil pessoas, por política do 

PSTU e do PSOL limitou-se apenas 
em apontar para a copa uma vaga 

possibilidade de unificação das lutas. 

Isso mesmo em uma situação em que 

categorias importantes faziam greves 
e necessitavam de apoio efetivo. 

Mas, não foi apenas a política de iso-

lar os metroviários das demais cate-

gorias em luta que marcou a tática da 

direção do sindicato. O corporativis-
mo incrustado na mente dos dirigen-

tes dessas correntes parece que re-

siste a toda necessidade de romper 

com a rotina nos momentos mais 
dramáticos da luta de classes. Duran-

te a greve não fizeram um chamado à 

realização de uma campanha nacional 

em defesa dos metroviários, nenhum 

chamado de paralisação ou de atos, 
nem mesmo nas categorias que são 

dirigidas pela Conlutas/Intersindical. 

Nem mesmo no site da Conlutas se 

tinha uma hierarquia para a greve dos 

metroviários.   
 

Tirar lições políticas para armar 

a luta pela readmissão 

 

Até agora a direção majoritária do 
sindicato (PSTU) apresenta dois ba-

lanços. De forma oral falam que a 

greve foi vitoriosa pelas conquistas 

econômicas e de forma escrita não 

apresentam conclusão alguma. Sim-
plesmente se colocam a descrever a 

greve e a necessidade da campanha 

pela readmissão dos 42 metroviários 

sem apresentar um balanço. Essa é 
uma postura que nada contribui para 

a formação política da categoria e de 

sua direção, pois caracterizar concre-

tamente o resultado de uma luta e 

tirar todas as conclusões, por mais 
amargas que sejam, é um quesito in-

dispensável para uma direção sindical 

que se pretende revolucionária, infe-

lizmente não tem sidos está a postu-
ra da direção majoritária.  

O resultado da greve, até que não 

sejam revertidas as 42 demissões, é 

de derrota para os metroviários e 

para o sindicato. Fica agora a luta 
duríssima para readmitir todos os 

companheiros, essa luta vai exigir 

mobilizar forças ainda maiores do 

que as que foram mobilizadas duran-
te a greve. Por isso é necessário dis-

cutir objetivamente o resultado da 

greve, bem como as suas lições para 

enfrentar as forças que querem avan-

çar no processo de privatização do 
metrô e, para isso, derrotar a cate-

goria e o sindicato.  

É claro que toda luta significa risco, 

possibilidade de vitória ou derrota e  

não existem fórmulas acabadas para 
ganhar uma greve ou qualquer outra 

luta. Porém, existem algumas lições 

estratégicas importantes que foram 

reafirmadas nessa greve. A primeira é 

que é cada vez mais necessário para 
ganhar as lutas superar as barreiras 

burocráticas que separam as catego-

rias. As necessidades especificas 

(corporativas) não justificam o isola-

mento ou a falta de unidade na hora 
de lutar, principalmente quando essa 

unificação significa potencializar cate-

gorias que se põem em unidade, co-

mo seria o caso dos condutores e 
dos metroviários. Em segundo lugar, 

é necessário preparar sistematica-

mente as categorias para os momen-

tos de radicalização da luta de clas-

ses, impulsionando a participação nas 
manifestações gerais. Outra lição 

fundamental é a da necessidade de 

educar sistematicamente para que 

não se desenvolva nenhuma confian-
ça na justiça burguesa, pois nos mo-

mentos decisivos sempre se inclina 

contra os trabalhadores.  

Essas lições, se levadas à prática, po-

dem contribuir para o desenvolvi-
mento da atividade política dos tra-

balhadores. Como demonstraram os 

condutores de São Paulo (com suas 

táticas de luta), é possível criar a for-
ça necessária para derrotar a repres-

são e vencer.   
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A  greve na USP, inicia-
da pelos funcionários 

técnico-

administrativos e seguida por pro-
fessores e estudantes, já dura 36 

dias sem que uma negociação seja 

estabelecida entre os setores em 

luta e a reitoria. Vivemos uma situ-
ação de urgência no sentido da ne-

cessidade de fortalecer essa luta, 

para isso o movimento estudantil 
tem que superar as inércias da di-

reção do DCE e entrar de fato na 

greve, realizando ações que impo-
nham a reposição salarial, o fim do 

corte orçamentário e uma estrutu-

ra de poder democrática.  
 

Falta de democracia é respon-

sável pela crise financeira  
 

O atual reitor, Marco Antonio Za-

go, é parte da burocracia responsá-
vel pelos desmandos e pela crise 

financeira atual da universidade, 

crise que tem como causa principal 
a concentração do poder de deci-

são na mão de uma burocracia que 

objetiva privatiza-la.  

A atual crise é resultado direto da 
falta de democracia. Decisões im-

portantes são tomadas por um gru-

po restrito e sem que a maioria 
sequer tome conhecimento.  Hoje 

os órgãos colegiados são compos-

tos por mais de 85% de professo-
res, o que desrespeita inclusive a 

Lei de Diretrizes e Bases da Educa-

ção Nacional nº9.394 de 1996 
(LDB), que determina que o núme-

ro de professores não pode ser 

superior a 70%. Segundo Ciro Cor-
reia (Presidente da Associação dos 

Docentes da USP – Adusp), em 

entrevista ao Jornal do Campus 
nº427, muitos colegiados não têm 

representação de funcionários. A 

eleição do reitor é feita por uma 

minoria de 3 mil pessoas que vo-

tam uma lista tríplice, a decisão fi-
nal de quem será o reitor cabe ao 

governador do estado. Para tornar 

o processo ainda mais antidemo-
crático, o cargo de reitor só pode 

ser ocupado por professores titula-

res.  

Esta estrutura de poder medieval, 

com João Grandino Rodas (ex-
reitor) à cabeça, promoveu uma 

brutal repressão contra toda forma 

de organização política dos funcio-

nários, professores e estudantes, 
demitindo, processando e expul-

sando da universidade qualquer um 

que se colocasse pela democratiza-
ção e contra sua truculência. A re-

pressão no interior da universidade 

teve como objetivo criar as condi-
ções para um processo de privati-

zação, processo este que tem pas-

sado de forma sorrateira através 
dos desmandos financeiros dos últi-

mos anos.  

Não se trata apenas de incompe-
tência administrativa dos burocra-

tas que estão à frente da gestão 

financeira. Decisões políticas os 
orientaram...assim, a construção de 

obras suntuosas, a compra de pré-

dios superfaturados e desnecessá-

rios ou a instalação de campus em 

área remotas e contaminadas (USP 
LESTE) obedecem a uma lógica.  

Este secto de doutos que toma to-

das as decisões não o faz sem ter 
claro suas consequências. Está mais 

do que claro que é movido por 

uma estratégia política que se cons-

titui em criar  condições de toda 

ordem (política, financeira e acadê-
mica) para avançar no processo de 

privatização da universidade.   

 

Não aceitamos arrocho salari-
al e nem corte de verbas 

 

A reitoria diante da data–base de 
negociação e da perda salarial no 

último ano se posiciona contra a 

reposição salarial de qualquer per-
centual, a isso convencionou-se 

chamar de reajuste de 0%(sic).  

A política de cortes orçamentários, 
atingirem diretamente a vida dos 

trabalhadores, ao dependerem da 

política da reitoria vão amargar 
grande perda salarial este ano. Sa-

bemos que a média da inflação ofi-

cial do ano acaba sendo mais eleva-
da para os trabalhadores, pois estes 

têm grande parte de seu orçamen-

to comprometido com alimenta-

Lutemos pela vitória da   
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ção, transporte e aluguel. Daí a rei-

vindicação de um reajuste salarial 
de 9,57%.  

A falácia de que com a crise não se 

pode reajustar os salários não se 
sustenta. Esse é um mito construí-

do com o objetivo incutir a ideia de 

que é necessário pagar mensalida-

des além de servir para enfraque-
cer a organização sindical dos tra-

balhadores se esse absurdo de não 

conceder reposição salarial não for 
refutado. A universidade dispõe de 

reservas que foram criadas justa-

mente para os momentos de crise, 
atualmente dispõe de dois bilhões, 

valor suficiente para repor os salá-

rios 
 

Saída privatizante leva a mais 

exclusão 
 

Diante da crise financeira privatis-

tas de plantão, como o Jornal Folha 
de São Paulo, se precipitam em de-

fender a cobrança de mensalidades. 

A Folha afirma que 60% dos alunos 
da USP, pela suas condições socio-

econômicas, poderia pagar mensali-

dades. Esta proposta, que se quer 

apresentar como democrática, afi-

nal de contas “o pagamento seria 

cobrado apenas de quem tem as 
condições econômicas para tal...’, 

não passaria de mais um mecanis-

mo de exclusão dos setores de me-
nor renda. Sabemos que qualquer 

serviço pago, educacional ou de 

outro caráter, quando apresenta 
qualidade afasta ou expulsa as ca-

madas de menor renda da popula-

ção.  

O que tem aparecido pouco no 

debate, mas que deve ser combati-

do, porque está escondido atrás de 
uma cortina de fumaça, é o proces-

so de privatização já profundo de-

senvolvido através das “captações 
extraordinárias de recursos” desti-

nados aos Núcleos de Apoio à Pes-

quisa (NAPs). Esses núcleos  cria-
dos para substituir as “Fundações 

de Apoio”, levando-se em conta 

critérios mercadológicos (áreas e 

projetos que mais interessam ao 
capital privado) receberam os in-

vestimentos necessários ao seu 

desenvolvimento, as demais min-
guaram com parcos recursos.  

Não podemos naturalizar a situa-

ção do corte de recursos. A solu-
ção para a crise atual passa pela 

ampliação dos recursos do ICMS 

de 30 para 33% para a educação 
como um todo, e de  9,57 para 

11,6% para as universidades estadu-

ais. Esse expediente já foi utilizado 
em outras crises financeiras, como 

na crise de 1995 que o repasse pas-

sou de 8,4 para 9,57% do ICMS, 
por isso não podemos ter nenhum 

constrangimento em defender am-

plamente essa proposta. Além da 
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ampliação do ICMS para a educa-

ção, outras fontes de financiamento 
que taxem as grandes fortunas (no 

Brasil qualquer faixa de renda paga 

no máximo 27,5% de imposto) de-
vem ser pensadas para garantir não 

apenas a estrutura atual, mas a mul-

tiplicação das vagas disponíveis para 

atender o conjunto da população 
trabalhadora.  

 

 
 

Levar as demandas da greve 

para o centro da cena política 
 

O CRUESP (Conselho de Reitores 

das Universidades Estaduais Paulis-
tas) começa se demonstrar fissuras 

(manifestadas nas declarações do 

reitor da Unicamp) no sentido de 
que um setor dos reitores está dis-

posto a negociar com os trabalha-

dores. Mas, sabemos que a política 
do governo Alckmin, já demonstra-

da na greve dos metroviários, é a 

de impor derrotas aos trabalhado-
res, principalmente os que dispõem 

de uma organização sindical 

independente e combativa.  
Os trabalhadores seguem 

fortes em sua greve, mas 

para serem vitoriosos preci-
sam que os estudantes en-

trem efetivamente na luta, 

para isso, é necessária uma 

direção que de fato consiga 
organizar os estudantes. 

Nesse sentido, o papel que 

vem cumprindo a direção do 
DCE (PSOL e PSTU), princi-

pal responsável pela organi-

zação dos estudantes, é la-
mentável.  

Posturas como a presenciada 

na última assembleia, em que a di-
reção do DCE simplesmente aban-

donou a reunião por não concor-

dar com o encaminhamento que 
estava sendo aprovado, são intole-

ráveis vindas de quem pretende 

representar os estudantes. Mas, os 
estudantes podem ainda cumprir 

um papel fundamental nessa luta, 

engrossando a forte greve dos tra-
balhadores e dando maior visibilida-

de para o movimen-

to. Por isso precisa-

mos fortalecer o 
comando de greve 

para que esse assu-

ma as tarefas básicas 
da condução do mo-

vimento, pois a dire-

ção do DCE esta 
falida para tal tarefa. 

Precisamos demons-

trar para o conjunto 
dos estudantes que 

o reajuste 0% para 

os trabalhadores e 
os cortes orçamen-

tários são  apenas a 

ponta do iceberg. 
Passando essas polí-

ticas, ataques mais 

brutais virão contra 
a universidade públi-

ca e contra os estu-

dantes, como o pa-
gamento de mensali-

dades, a exclusão 

ainda maior dos estudantes de ori-
gem trabalhadora, o controle os-

tensivo do ensino e da pesquisa 

pelo grande capital e a permanência 
da estrutura antidemocrática de 

poder (que sustenta esse conjunto 

de políticas). Desta forma, o centro 
da nossa luta nessa greve deve ser a 

reposição salarial, o fim do corte 

orçamentário e exigir mais verbas.  
Vivemos um momento dramático 

na USP, momento este que deve 

ser compreendido amplamente pela 

sociedade. O que acontece em seu 
interior é de interesse de todos, 

principalmente quando determina-

das processos podem significar um 
recuo histórico no seu caráter pú-

blico. Estamos tratando de uma 

universidade que tem importância 
internacional, por isso existe um 

tremendo espaço para politizar esta 

luta. Muito ainda pode ser feito pa-
ra fortalecer o movimento, para 

isso é necessário romper com a 

fragmentação entre os setores, 
construir um comando de greve 

conjunto para organizar ações mas-

sivas de rua e outras ações que 
pautem efetivamente a greve no 

cenário político nacional. Podemos 

fazer ceder a intransigência de Zago 
e do governo do Estado, abrindo 

assim o caminho para a vitória ime-

diata e para a luta por uma univer-
sidade pública, gratuita e de qualida-

de para todos. 
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O  mês de maio foi um 

período importante 
para varias categorias que encon-

travam - se em campanhas salari-
ais. Também para aquelas que ou-

saram e foram às ruas, enfrentan-

do a justiça burguesa e as buro-

cracias sindicais na luta por au-

mentos de salários e melhores 
condições de trabalho.  

Os professores da rede estadual 

de ensino não podem ficar iner-
tes. Infelizmente, durante esse 

processo, o sindicato dos profes-
sores da rede estadual paulista 

(APEOESP) foi dominado pelo 
imobilismo da direção pelega e 

governista e também pela ausên-

cia de uma política mais combati-
va dos setores de oposição, que 

não tiveram a percepção de que 
maio era momento para mobilizar 

a categoria.  
As lições das jornadas de junho 

de 2013 demonstraram que ocu-

par as ruas é o caminho para 
combater e derrotar os ataques 

dos patrões e dos governos. A 

greve dos rodoviários em todo 
país também serviram como 

exemplo de como os trabalhado-
res devem agir e superar as dire-

ções pelegas e burocráticas dos 
sindicatos. A rebelião de base 

promovida pelos rodoviários pau-

listas ainda está na ordem do dia. 
Nessa motorista e cobradores 

atropelaram a 
burocracia sindi-

cal, que a todo 

momento tenta-
vam terminar 

com a greve e 
denunciar os li-

deres do movi-
mento para a pa-

tronal. 

Essa lição tam-
bém foi desem-

penhada em cer-
ta medida pelo 

MTST 

(Movimento dos 

Trabalhadores sem Teto) ao pres-

sionar a política de moradia da 
prefeitura da cidade de São Paulo. 

Porém, a direção deste movimen-
to se rendeu à chantagem do go-

verno Dilma para não se manifes-
tar durante a copa em troca de 

uma área em Itaquera. Essa postu-

ra de não participar dos atos con-
tra os gastos da copa do mundo 

com outros setores do movimen-
to social, de esvaziar as ruas e 

salvar a imagem desgastada do 

governo federal contribuiu para 
desmobilizar as massas durante a 

Copa.  
Este aprendizado precisa ser utili-

zado na construção de uma plata-
forma para a categoria com a qual 

seja possível lutar pelo fim da pre-

carização das condições de traba-
lho e da educação, especialmente 

contra a subcontratação dos pro-
fessores da Categoria O, setor que 

hoje é o mais prejudicado pelas 

políticas do governo do PSDB no 

Professores da Rede Estadual 

de Ensino precisam ir à luta  
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estado de São Paulo. 

É necessário construir uma plata-

forma comum entre os vários se-

tores da esquerda e de professo-
res independentes que se encon-

tram fragmentados no interior da 
APEOESP. Necessitamos constru-

ir um só bloco para combater ás 

políticas dos governos do PT e do 
PSDB, além de superar as travas 

da burocracia sindical.  
Os professores precisam ter cla-

reza de que é possível lutar e der-

rotar as políticas de sucateamento 
da educação impostas pelo gover-

no tucano. Desta forma, é neces-
sário desenvolver outra prática 

política para mobilizar toda a ca-
tegoria, que não acredita mais na 

direção governista do sindicato e 

também na mobilização para bar-
rar o desmantelamento da educa-

ção pública 
A categoria precisa se sentir re-

presentada por uma oposição for-
te e combativa que a ajude a lutar 

pelos seus interesses. Infelizmente 

este não é o nosso caso, pois so-
mos uma oposição extremamente 

fragmentada que não consegue 
estabelecer pontos comuns de 

luta. 

 
Construir de fato a Unidade 

da Oposição 
 

Por isso, é de responsabilidade 
dos setores majoritários da oposi-

ção (PSTU e PSOL) construir esta 

unidade incorporando toda a co-
munidade escolar.  

Somente com a unidade dos vá-
rios setores envolvidos direta-

mente na luta contra o sucatea-
mento e desmonte da educação é 

que poderemos almejar uma mas-

siva mobilização para lotar as ruas 
e impedir as ofensivas dos gover-

nos do PT e PSDB. 
Também precisamos elaborar um 

programa de luta para o segundo 
semestre. Não podemos ficar re-

fém do setor governista do nosso 

sindicato, que está em uma situa-
ção cômoda porque o setor majo-

ritário da oposição (PSTU e 
PSOL) não se diferencia em suas 

propostas e em sua prática. Uma 

situação assim boa para ambas as 
partes . 

As lições do último Congresso 
em Serra Negra (2013) não foram 

suficientes para demonstrar para 
as “posições” que a divisão só in-

teressava ao campo majoritário.  

É preciso que os setores majoritá-
rios da oposição venham a público 

e expliquem porque em um mo-
mento que era imprescindível a 

unidade não se despiram de suas 
vaidades e não constituindo uma 

chapa comum para a eleição do 

sindicato, Parece que a preocupa-
ção central não é com a unidade 

para impor uma plataforma de 
luta no interior do sindicato.  

Somente os interesses particula-
res de cada organização prevale-

ceram. Desta forma, não houve a 

tão sonhada unidade que aparen-
temente iniciava-se durante o 

congresso da categoria. Esta pos-
tura de fragmentação dos setores 

contribuiu somente para desmobi-

lizar a categoria, em nada politi-
zam a luta contra os ataques de 

Hermann-Alckmin que há muito 
tempo vem destruindo a educa-

ção pública paulista. 
 

Organizar para mobilizar a  

categoria já 
 

É necessário preparar bem a reu-
nião ordinária de Representantes 

de Escola que irá acontecer no dia 

7 de agosto. Nesta  reunião é pre-
ciso que os setores de oposição, 

juntamente com os independen-

tes, tenham em mente que preci-

samos ir além das reivindicações 
salariais.  

Hoje existe mais de 50 mil profes-

sores que integram a precarizada 
Categoria O. É urgente ter uma 
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política para construir um grande 

dia de luta destes professores, 
que infelizmente estão esquecidos 

pela direção majoritária da APEO-
ESP, bem como por parte da opo-

sição. 
A assembleia do dia 15 de agosto, 

que irá decidir os rumos do movi-

mento para o segundo semestre, 
precisa ser amplamente divulgada 

e construída dentro das escolas.  
É possível também articular uma 

unidade com as demais categorias 

que vão entrar em luta no segun-
do semestre, para isso precisamos 

romper com as travas da burocra-

cia sindical. 

O governo do PSDB prepara mais 
um ataque contra a categoria, 

agora propõe mais uma mudança 

no Estatuto do Magistério, que 
altera o cálculo para aposentado-

ria. Se não houver resistência, 
mais uma vez o governo Alckmin 

sairá vitorioso. O governo aposta 
na divisão da categoria, do sindi-

cato e da própria oposição no 

interior da APEOESP. Por isso é 
necessário romper com a frag-

mentação. 
O mês de maio foi uma grande 

oportunidade desperdiçada, pois 

as mais diversas categorias, como 
os professores da rede municipal 

que derrotam o pacote de malda-
de do prefeito do PT. Neste mo-

mento, a direção da APEOESP 

ligada à Dilma faz de conta que 

quer realizar uma greve no segun-
do semestre. Mas, sabemos que 

nunca levam o movimento até  
final, querem apenas pressionar o 

governo para favorecer a sua po-

sição eleitoral no segundo semes-
tre.  

O governo Alckmin está fortaleci-

do pois impôs uma derrota aos 
metroviários,  demitindo 42 tra-

balhadores, além de não negociar 
com os trabalhadores das Univer-

sidades Estaduais, postura intran-

sigente que se não for combatida 
poderá abrir um precedente mui-

to negativo para as futuras lutas 
do funcionalismo público estadual. 

Por isso, é necessário mobilizar a 
nossa categoria e 

realizar um proces-

so real de constru-
ção de uma pauta 

de reivindicações 
que tome os pro-

blemas fundamen-

tais. Temos que 
partir das necessi-

dades mais imedia-
tas da categoria, e 

uma delas sem dú-
vida é o fim da sub-

contratação e dos 

professores da Ca-

tegoria O. 

Uma das facetas do capitalismo é 
apostar e estimular o individualis-

mo, apostando nas diferenças e 
jogando uns contras os outros, 

dividindo a classe trabalhadora e 

neutralizando suas lutas.  
É exatamente isso que o governa-

dor Geraldo Alckmin (PSDB) 

quer concretizar em nossa cate-
goria, apostar na fragmentação e 

divisão entre professores efetivos 
e não-efetivos. 

Uma greve de fato que arranque 

conquistas precisa ser realizada 
com uma mobilização ativa de to-

da a categoria. Mas, não apenas da 
categoria, precisamos demonstrar 

para o conjunto da comunidade 
escolar que as nossas reivindica-

ção, como a Lei do Piso, por 

exemplo, dizem respeito a todos. 
As greves vitoriosas de maio de-

monstraram que com mobilização 
de massas e disposição de enfren-

tamento se pode ganhar.  

 
Unidade já, somos todos tra-

balhadores da educação! 
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N este momento, os compa-

nheiros da autope-

ças Gestamp estão entran-

do em outra fase de sua luta. Todo o 

país viu como se colocaram contra as 

suspensões e as demissões na fábrica de 

Escobar, inaugurada por Néstor Kir-

chner apenas oito anos atrás, e que con-

ta com 600 trabalhadores.  

Devido a uma aliança patronal, a Verde 

de Pignanelli do SMATA, Cristi-

na, Sciolo e a militarização da fábrica, por 

agora os trabalhadores não conseguiram 

reverter as demissões. No entanto, con-

tinuam sua luta no tribunal, buscando a 

reincorporação nos seus postos de tra-

balho. 

Mas, além disto, nos interessa aqui trans-

mitir os ensinamentos que deixou esta 

imensa luta para o conjunto dos traba-

lhadores, colocando-as a serviço das 

lutas que vierem. 

 

Precisamos parar as suspensões e 

demissões 

 

O primeiro a tomar consciência é de que 

as suspensões estão crescendo, e que 

atrás delas vêm as demissões Por isso a 

luta da Gestamp foi tão dura. É que o 

governo, as patronais e os dirigentes 

sindicais se fazem de "bobos" com o dis-

curso de que "não há demitidos", de que 

se trata somente de "suspensões" e uma 

vez que passe esta "crise transitória", 

tudo voltará ao normal... 
Isto é uma mentira. A crise veio pra fi-

car. E não tem analista que deixe de sub-

linhar que com o pagamentos dos fundos 

abutres vai aprofundar a recessão. 

É simplesmente um discurso para que 

aceitemos as suspensões massivas como 

as que estão ocorrendo na industria au-

tomobilística, para logo mais, com os 

atos consumados para que não se possa 

voltar atrás, comem a demitir aberta-

mente. 

Vimos, por exemplo, o caso da autope-

ças Lear. Há umas semanas suspenderam 

a metade do pessoal: 330 companheiros. 

Logo foram reincorporando aos poucos, 

porém, finalmente, agora o resultado é 

que permaneceram 60 companheiros 

fora, suspendidos por tem-

po indeterminado, e, para o cúmulo, sem 

pagamento. Ou seja, a um passo da rua. 

A Lear não é um caso isolado. Isto que 

está acontecendo nesta fábrica, suspen-

sões massivas seguidas de demissões, é o 

caminho possível que vão seguir as ou-

tras autopeças, as grandes terminais au-
tomobilísticas (as afetadas por suspen-

sões massivas) e o resto da indústria em 

geral. 

A luta da Gestamp foi muito dura, entre 

outras razões, porque os companheiros 

se deram conta de que enfrentariam 

demissões massivas e decidiram ficar 

contra elas; uma luta que desde o come-

ço o sindicato se jogou a isolar e a que-

brar, sendo cúmplice da patronal. 

A realidade é que as suspensões e as 

demissões vão crescendo porque se es-

pera um agravamento da recessão. Cris-

tina vai espremer mais os trabalhadores 

para obter os fundos necessários para 

pagar os fundos abutres. 

Ai é onde terminam as palavras do su-

posto caráter "passageiro" da crise: vêm 

mais demitidos e suspendidos, mais arro-

cho salarial e haverá que posicionar-se  

se não se quer virar “frango de granja”. 

 

Uma nova geração se põe de pé 

 

Porém, à razão econômica - cuidar dos 

lucros empresariais, fazendo pagar a 

crise os trabalhadores– se soma uma 

razão "política" a esta onda se demitidos 

que cresce. Nas fábricas, nos lugares de 

trabalho, uma nova geração entrou para 

trabalhar nos últimos anos. Uma gera-

ção que naturalmente, por sua juventu-

de, não se presta a manobras, as condi-

ções de exploração redobradas, a buro-

cracia do sindicato e se rebela. É lógico 

que esta nova geração está olhando a 

esquerda, a única que vê apoiando as 

lutas. 

Isto tem despertando um sinal de alerta 

no governo, nos patrões e, sobretudo, 

na direção sindical tradicional: denunci-
am uma suposta "infiltração da esquerda" 

nas empresas. Porém não se trata de 

nenhuma "infiltração" como se fosse de 

A histórica luta dos trabalhadores da Gestamp 
Um exemplo para todos trabalhadores 
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marcianos que não se sabe da onde 

vem. Simplesmente, há uma nova geração 

de trabalhadores que cansados da explo-

ração simpatiza com a esquerda, com as 

forças do FIT e o Novo MAS, que nas 

últimas eleições obtiveram um milhão de 

votos. 

Isto é o que se vive na Gestamp. A lista 

de companheiros suspendidos não era 

ingênua. A injustiça de colocar nesta ver-

dadeira "lista negra" os companheiros 

adoecidos pela exploração, adicionaram 

os ativistas, com o objetivo de deixá-los 

de fora. 

E não é somente o caso da Gestamp. 

Em Lear, Fate, Firestone, Donneley, 

Volkswagen, Kronberg, o frígorifico Paty, 

General Motors e muitíssimas fábricas 

esta acontecendo o mesmo: persegue-se 

os companheiros que enfrentam as injus-

tiças. 

 

A recuperação dos métodos de luta 

dos trabalhadores  

 

A luta da Gestamp obrigou o governo a 

realizar reuniões de emergência. Inclusi-

ve chegou-se ao ponto de desconhecer 

suas próprias leis: como a conciliação 

obrigatória para que os companheiros 

saíssem da ponte móvel e abandonassem 

ocupação da fábrica. Trata-se de um caso 

sem precedentes, que põe em questão 

este instrumento de trapaça que faz par-

te da legislação trabalhista. 

O que os preocupa, é que se deu uma 

luta histórica em uma das indústria mais 

estratégicas do país. O ativismo da es-

querda vem avançando entre as comis-

sões internas e os corpos de delegados 

porque os trabalhadores sabem que as 

direções sindicais os entreguem e entre-

guem as suas conquistas. 

E o que mais impactaou na luta 

da Gestamp foi como nove companhei-

ros demitidos conseguiram reingressar à  

fábrica e subir sobre a ponte móvel, pa-

ralisando a produção não somente 

na Gestamp, como em todo ramo auto-

motivo: cinco terminais 

não puderam continuar produzindo por-

que lhes faltaram peças.  

A fábrica estava militarizada e ocupada 

por toda gangue do sindicato. Os compa-
nheiros dentro estavam com medo de 

mais demissões. Por isso, os companhei-

ros demitidos decidiram tomar esta inici-

ativa com o objetivo de parar a fábrica. 

A maioria da população rejeita o ajuste 

da Cristina e vê com simpatia os traba-

lhadores que saem a enfrentá-los. Porém, 

ao mesmo tempo, se enfrentam com um 

inimigo que unificado é muito poderoso 

(patronal, governo e sindicato). Por isso, 

a forma como os companheiros ingres-

sam e tomaram a ponte móvel deixa 

lições para todos os trabalhadores. 

Uma delas consiste de que quando os de 

cima endurecem seus ataques e se esgo-

tam todas as outras alternativas, os tra-

balhadores podem recorrer a medidas 

mais contundentes para impedi-los. 

Não se trata de ter uma ideia simplista 

ou uma receita para todas 

as circunstâncias, nem que sempre se 

poça tomar uma fábrica. Trata-

se, simplesmente, dos ensinamentos de 

uma luta que deixa um acúmulo de expe-

riências para todo o conjunto de traba-

lhadores, de recuperação dos métodos  

históricos das lutas dos trabalhadores. 

 

Pararemos a produção com uma 

nova greve geral 

 

A greve geral de 10 de abril foi de gran-

de importâncias. Porém, logo 

o moyanismo não deu continuidade para 

não ser pressionado. Ago-

ra Micheli (da CTA de oposição) fala de  

"convocar" uma nova ação em agosto. 

Porém, ninguém sabe como será. 

Enquanto a recessão pega forte e o go-

verno se apressa para pagar os abutres 

redobrando o ajuste, a esquerda tem 

uma enorme responsabilidade: convocar 

um novo Encontro Nacional de Luta 

Unificado para votar o apoio as lutas que 

estão em curso, parar as perseguições 

dos ativistas e pressionar por uma nova 

greve geral. 

Não há tempo que perder. Apesar do 

Mundial, as lutas seguem em curso, po-

rém muitas delas se encontram muito 

isoladas. Para romper este isolamento, 

para parar a produção da Santa Aliança 

do governo, da patronal e da burocracia, 

contra o ajuste K e o pagamento dos 

fundos abutres, há que impor a convoca-

ção de uma nova greve geral. 
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E 
m 9 de junho, uma coligação de 

forças étnicas e religiosas domi-

nadas pelo "Estado Islâmico do 

Iraque e o Levante" conseguiu tomar o 

controle de Mosul, a terceira cidade mais 

populosa do país. Esta conquista é a cul-

minação de uma ofensiva militar que, 

com avanços e retrocessos, vinha se 

sustentando de maneira ininterrupta 

desde o começo do ano. 

A consequência imediata da tomada 

de Mosul foi praticamente o colapso das 

Forças Armadas que já estavam em uma 

situação limite, abrindo aos insurgentes o 

caminho para a capital (Bagdá). 

Isso configura uma situação inédita em 

muitíssimos aspectos: por um lado, gera 

pela primeira vez na história moderna a 

possibilidade de que forças islâmicas ra-

dicais ("jihadistas", como explicaremos 

abaixo) tomem um estado de importân-

cia nada secundária[1], com grandes ri-

quezas provenientes do petróleo, uma 

localização geográfica estratégica e um 

enorme peso simbólico (por ter sido 

Bagdá uma das capitais do anti-

go Califato Islâmico). 

Esta situação é o desdobramento de uma 

guerra sectária de grandes dimensões no 

próprio país e também em toda a região. 

Põe sobre a mesa a perspectiva  de in-

tervenções estrangeiras (incluídos o 

EUA, a OTAN e estados vizinhos como 

o Irã) e tende a radicalizar todos os con-

flitos regionais. Promove uma forte insta-

bilidade política e econômica, levando 

consequentemente o aumen-

to internacional do preço do petróleo. E 

por último (porém não menos importan-

te) implica o surgimento de um podero-

so polo ideológico para as forças 

"jihadistas" de todo o globo. 

Trata-se, portanto, de um acontecimen-

to político de enormes alcances, e que 

requer explicações e lições. 

 

Iraque: um Estado sectário próxi-

mo de uma desastrosa invasão im-

perialista 

 

A região que hoje abarca as fronteiras do 

Iraque inclui principalmente [2] três 

grandes grupos ético-religiosos [3]: os 

xiitas (majoritários em seu país visto em  
conjunto) os sunitas (majoritários no 

norte do país, mais deserto e menos 

populoso), e os kurdos 

(população minoritária no Iraque 

que também está presente na Síria e 

Turquia). 

Esta característica de fragmentação social 

em comunidades tão diferentes (com 

forte peso da organização de tipo tri-

bal) é um sinal dos limites do desenvolvi-

mento capitalista e democrático-burguês 

na região: nunca foi produzido uma 

"homogeneização" social que produza 

uma nacionalidade unitária, e portanto 

um Estado-nação moderno. 

Depois da Segunda Guerra Mundial o 

nacionalismo burguês laico foi ao poder 

no Iraque e em outros países do Oriente 

Médio com a bandeira de superar essas 

divisões arcaicas, herança do passado pré

-capitalista que foi pelo colonialismo 

aproveitado. Entretanto, o nacionalismo 

burguês laico não apenas não as superou 

mas sim se baseou nelas para estabelecer 

seu próprio "clientelismo", com o com-

plexo de relações familiares, clãs, etc. 

Assim, em boa medida, as exasperou, 

dando lugar a dominações baseadas em 

tal o qual grupo étnico-social as despen-

sas dos demais. Assim, durante o gover-

no do Saddan Hussein, o poder estava 

em mãos de uma elite sunita, entretanto, 

xiitas e kurdos eram, de fato, cidadãos 

de segunda, frequentemente vítimas de 

repressões brutais. Isto, logicamente, foi 

capitalizado outra vez pelo imperialismo. 

Á invasão e ocupação estadunidense de 

2003 submeteu o país à devastação, com 
um milhão de mortos e a destruição de 

grande parte da infraestrutura do país, 

dando lugar (sobretudo a partir de 2006) 

a uma longa e extremada sangrenta guer-

ra sectária, onde todos se enfrentaram 

contra todos. 

Essa foi uma política deliberada dos EUA, 

com o objetivo de dividir a resistência 

iraquiana (que realmente ameaçou pro-

duzir um novo Vietnam por sua massivi-

dade popular, heroísmo e poder comba-

tente), e em última instância conseguir 

uma divisão funcional do Iraque ao seus 

interesses regionais. Dessa guerra civil 

emergiu um novo sistema de dominação 

sectária com epicentro nos partidos xii-

tas, muito influenciado pelo Irã [4], cujo 

chefe de Estado é desde o momento 

Nuri al-Mailiki. 

Em 2011, os Estados Unidos terminou 

de retirar suas tropas do Iraque [5]. Ten-

do como resultado a abertura da "caixa 

de Pandora" dos enfrentamentos étnico-

religiosos. O Estado iraquiano aprofun-

dou mais ainda seu caráter sectário, de-

salojando os sunitas dos poucos espaços 

de poder que ocupavam. 

Setores importantes da população sunita 

iraquiana finalmente foram a uma revolta 

aberta sob influência da "Primavera Ára-

be" em toda a região, exigindo o fim das 

políticas sectárias, a descriminação e a 

corrupção do governo. O governo 

de Maliki respondeu com uma forte re-

pressão com centenas de mortos. O 

esmagamento destes protestos de cará-

ter laico, deu oportunidade aos islâmicos 

mais reacionários. As tribos sunitas de-
clararam depois do inicio de 2014 o co-

meço da insurreição armada. Foi ali onde 

se forjou a colisão político-militar hege-

monizada pelo "Estado Islâmico", que 

Avança o extremismo islâmico e entra em colapso 

o Estado sectário presidido por al-Malick 
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hoje se expande pelo país e ameaça to-

mar Bagdá. 

 

O que é o "Estado Islâmico do Ira-

que e o Levante" 

 

O "Estado Islâmico do Iraque", dirigido 

por Abu Bakr Al-Baghdadi, foi fundado 

em 2006 por parte da filiação iraquiana à 

Al Qaeda, em um caldo de cultura da 

guerra civil sectária. Fez-se forte nas 

zonas de predomínio populacional sunita 

(no norte do país), especialmente em 

zonas desérticas onde teria forte peso a 

organização tribal. Esta área faz fronteira 

com a Síria, no qual permitiu o fluido 

intercâmbio entre ambos países, que 

mais tarde seria decisivo para a expansão 

do "Estado Islâmico". 

Com o começo da guerra civil síria em 

2012, cresceu e desenrolou a subsidiário 

síria da Al Qaeda (Jabat-al-Nusra)[6]. Em 

2013 o Estado Islâmico do Iraque decla-

rou a absorção do Jan sob seu comando, 

configurando o "Estado Islâmico do Ira-

que e o Levante" (a qual referiremos aqui 

mais como "ISIS"  sua sigla em inglês; em 

espanhol se chama EIIL). A direção cen-

tral da Al Qaeda desautorizou esta ab-

sorção expulsando ISIS de suas fileiras, 

fazendo ambas organizações seguirem 

caminhos separados (alegando hoje estar 

em guerra entre elas, apesar de terem 

ideologias muito similares). 

Desde o ponto de vista ideológico-

político, ISIS é uma força profundamente 

reacionária. Seu objetivo é 

o restabelecimento de um califato sunita 

[7] que suprimiria as fronteiras nacionais 

estabelecidas pelo colonialismo europeu 

[8] e que recuperaria a velha glória do 

Islamismo. 

Porém, este califato é uma forma de go-

verno teocrática baseada na negação 

explícita da democracia: o governo indis-

cutível de líderes político-religiosos, sem 

permitir nenhum tipo de organização 

política civil (nem falemos da sindical). A 

dissidência política, religiosa, cultural de 

qualquer tipo está sujeita à pena de mor-

te. 

Desde o ponto de vista econômico, o 

capitalismo e a propriedade privada não 

estão postos em questão: pelo contrário, 

todo o peso coercitivo da teocracia é 

utilizado na sua defesa, ao mesmo tempo 

que se mitigam seus "efeitos sociais" me-

diante sistemas de assistencialismo de 

grande escala e de subsídio de preço. 

Tudo isto é acompanhando 

a interpretação mais retrógrada possível 

da "Sharía" (Lei Islâmica) ao estilo talibã: 

proibição do consumo de álcool, imposi-

ção do uso do véu e total submissão da 

mulher e etc. [9] 

Esta cosmovisão que retroce-

de milênios vem também acompanhada 

com os seus próprios métodos de impo-

sição: atentados dirigi-

dos explicitamente contra civis, execu-

ção de prisioneiros com os métodos 

mais brutais (crucificação, decapitação e 

etc.). Chega a tal ponto o extremismo 

reacionário da ISIS que até a Al Qaeda na 

Síria os criticam por se-

rem demasiadamente brutais.  

ISIS é hoje uma poderosa força 

político-militar que exerce 

controle territorial em  zonas 
da Síria e Iraque, nas quais se 

aplica ao pé da letra sua cos-

movisão. Conta com uns 12 ml 

combatentes armados 

(segundo o jornal Al Arabiya). 

As zonas controladas incluem 

poços petrolíferos que os con-

cedem grandes rendas para 

financiar suas atividades. Isto se 

soma ao financiamento que 

obtém por parte dos burgueses islamitas 

da península arábica, em especial Arábia 

Saudita (que inclui setores das "famílias 

dominantes", embora não provavelmente 

no interior dos núcleos governantes). 

Seu exército está armado até os dentes 

e conta com quadros militares forjados 

na "Jihad" (Guerra Santa) em muitos paí-

ses: Afeganistão, Somália, Chechenia, 

Líbia, Síria, Iraque, etc. Suas redes de 

recrutamento se estendem ao longo do 

mundo, onde jovens mulçumanos radica-

lizados deixam seu país de origem 

(inclusive da Europa e EUA) em dezenas 

para ir combater para o que consideram 

uma causa justa, convencidos que 

ao martírio é o melhor destino possível. 

A isto se soma o apoio local que obtém 

de parte dos setores empobrecidos, es-

pecialmente os rurais da população suni-

ta. Tribos inteiras se declaram leal 

ao ISIS. Por último, porém importante, 

no caso sírio se somam às fileiras do ISIS 

combatentes que provinham das guerri-

lhas mais "moderadas" porém que deixa-

ram de ser viáveis por falta de enverga-

dura político-militar. 

Portanto, ISIS conforma uma força com-

batente temerária e extremamente efeti-

va, que pode enfrentar inimigos muito 
poderosos em condições de igualdade. 

Isto explica porque seu avanço pa-

ra Mosul produziu grandes deserções no 

exército iraquiano, provocando um efei-

to "bola de neve", pelo qual cada 

vez  ISIS consegue mais apoio, mais ar-

mas, mais financiamento e mais militan-

tes, enquanto o exército iraquiano entra 

em uma espiral de desagregação e aban-

dona posições estratégicas sem resistên-
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cia. 

 

O cenário que se abre com o avan-

ço jihadista 

 

Os setores xiitas, que veem que o exér-

cito já não é uma salvaguarda para 

sua sobrevivência (diretamente ameaça-

das pelo terrorismo sectário da ISIS), 

começam a armar milhares, formando 

milícias sectárias que recrudescem o 

ciclo da guerra civil. Este processo é 

alentado pelo Irã, que ao mesmo tempo 

vê a oportunidade de aprofundar sua 

hegemonia sobre o país atreves do con-

trole direto das organizações armadas 

xiitas. Mas ainda, se coloca a intervenção 

militar direta do Irã através de seu pró-

prio exército, ao que pode levar a uma 

guerra regional muito mais ampla. 

Os Estados Unidos, que vê como um 

perigo maior o avanço dos grupos suni-

tas radicais, chegou inclusive a propor a 

colaboração com o Irã para pacificar o 

Iraque: isto demonstra o quanto se 

aprofundou a crise, que coloca a segu-

rança regional acima de uma disputa de 

décadas. 

Coloca-se como uma possibilidade real a 

intervenção de uma ou mais potências 

imperialistas na região e a possibilidade 

de que o conflito leve a uma mai-

or radicalização da situação já por si 

mesma muito polarizada no Oriente 

Médio. 

 

Notas:  

 

[1]- Muito maior, por exemplo, que Afe-

ganistão ou Somália, países onde 

os jihadistas alcançaram um enorme pe-

so político. 

[2]- Há também setores étnicos e\ou 

sectário-religioso menores, como os 

turcomanos, assírios, caldeus, e etc. 

[3]- Os sunitas conforme ampliam a mai-

oria da população muçulmana do Orien-

te Médio e do mundo, enquanto que os 

xiitas são a minoria. O "epicentro" políti-

co-religioso do Islã sunita é a Ará-

bia Saudita, enquanto o Irã é o Islã xii-

ta.  Estas são as principais potências regi-

onais do Oriente Médio islâmico e que 

disputam sua hegemonia, dando lugar a 

fortes enfrentamentos políticos e a uma 

"guerra fria" entre ambos que ameaçam 

com se tornar uma guerra aberta. Cada 

um deles financia e detém política e ide-

ologicamente as forças islamitas que 

respondem as suas respectivas confis-

sões. O ISIS receberia financiamento 

desde a Arábia Saudita, ao que não está 

claro que há uma política "oficial". 

[4]- Efetivamente, a invasão yanque do 

Iraque terminou levando o poder de 

setores ligados a seu arqui-inimigo Irã. 

Este paradoxo mostra os enormes limi-

tes que teve o imperialis-

mo estadunidense na hora de impor sua 

própria dominação, e mostra mais do 

conjunto o enfraquecimento da sua he-

gemonia global e regional. 

[5]- A retirada foi um subproduto da 

"Primavera  Árabe", da "insurgência" 

iraquiana, dos enormes 

custos financeiros da 

guerra, e especialmen-

te, da sua nu-

la legitimidade política 

diante da opinião pú-
blica yanque e mundial. 

[6]- O crescimento 

das organizações polí-

tico-militares islamitas 

na Síria foi possível 

graças a política de Al-

Assad de transformar 

a inicial rebelião -

revolução popular e 

democrática em um conflito sectário e 

religioso, todo financiado pela burguesia 

islamita da península árabe (rica 

em petrodólares) e o colapso das guerri-

lhas laicas, entre vários motivos por falta 

de centralização política e pela aposta de 

sua direção a intervenção e/ou ajuda 

militar e financeira dos EUA e os imperi-

alistas europeus... que finalmente as 

abandonaram a sua sorte. 

[7]- O sultanato e o califado forma a 

organização política e religiosa de grande 

parte do mundo islâmico sunita até a 

queda do Império Otomano, depois de 

ser derrotado na Primeira Guerra Mun-

dial (1914-1918). Kemal Ataturk, funda-

dor da República (laica) da Turquia, os 

aboliu em 1922 e 1924, respectivamente. 

[8].- O ponto de eliminação das frontei-

ras coloniais é o único aspecto 

"progressivo" do programa deste 

"monstro", e que se tem efetividade e 

plena vigência, é porque ali precisamente 

fracassou o nacionalismo burguês pan-

árabe, que não pode nunca surgir seria-

mente a unificação dos estados regionais. 

A única tentativa de uma República Ára-

be Unida, entre Egito e Síria, durou ape-

nas três anos, de 1958 a 1961. Os islami-

tas, tanto burgueses como as correntes 

laicas, são igualmente incapazes. Só as 

classes trabalhadoras da região têm inte-
resses comuns como para cimentar essa 

necessária unificação. 

[9]- Ativistas das zonas sírias dominadas 

pelo ISIS denunciam que a organização 

veio logo a proibir que se toque música 

nos casamentos ou que se possa assistir 

a Copa do Mundo. 
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No último dia 23 de Maio o Práxis, a juventude Já 

Basta! e o coletivo feminista As Vermelhas realiza-
ram um debate que reuniu mais de cinquenta pesso-

as “Pinicão” (auditório e espaço de convivência) da 
Universidade Fundação Santo André.  

Esse debate teve como eixos: a origem do patriarca-
do, a luta das mulheres e sua resistência. As debate-

doras foram Rosi Santos, companheira do Práxis, 

ativista do coletivo feminista As Vermelhas, a Prof.a 
Dra. Lívia Cotrim, professora de Antropologia da 

FSA e Patrícia,  da Marcha Mundial de Mulheres.  
A Universidade Fundação São André sempre foi pal-

co de uma intensa atividade política e tem grande 

tradição de luta pela sua estatização (era uma autar-
quia que foi privatizada pelos governos petistas) e 

em defesa do caráter público da educação, bem co-
mo de luta contra o sucateamento da educação, te-

mas estes que sempre foram abordados em seu inte-
rior. No entanto, de uns tempos para cá houve cer-

to refluxo no movimento e temas políticos não tem 

sido pautados.  
Este debate surgiu em um momento importante para 

a reflexão e armamento político para o movimento 
de mulheres diante do absurdo resultado de uma 

pesquisa realizada pelo IPEA que dava que 27% dos 
entrevistados eram a favor da violência contra mu-

lheres que se vestiam com roupas curtas ou decota-

das.  

A atividade não trouxe apenas uma reflexão acadê-

mica sobre o patriarcado e toda opressão, mas tam-
bém debateu os desafios da luta das mulheres e dis-

cutiu propostas para levar as demandas das mulhe-

res para às ruas. Muitos temas foram levantados, 

dentre eles: a prostituição, as polêmicas com outras 

vertentes feministas, como a Teoria Quer, o aspecto 
indissociável de classe e gênero, os limites da política 

petista ao que se refere a gênero e etc.  
Recebemos relatos de que depois da atividade alguns 

estudantes têm reivindicado maior atividade política 
além de estarem tomando iniciativas no que se refe-

re à devolução imediata do espaço do Centro Aca-
dêmico, tomada pela reitoria, iniciativas das quais 

estamos inseridos e nos solidarizamos com estes 
estudantes. Consideramos isto fundamental, o espa-

ço da universidade não deve ser tomado pela buro-

cracia universitária, mas utilizado pelos estudantes e 

trabalhadores para fóruns de debates, intervenções 

artísticas e políticas, inserção da comunidade do en-
torno, entre outras coisas.  

O debate realizado e outras iniciativas de politização 

e reflexão voltadas para a luta independente dos es-

tudantes, das mulheres, dos negros e dos trabalha-

dores sem dúvida instigará novos debates e ações 

sobre este e outros temas. 

As Vermelhas realizam debate  

crítico sobre patriarcado na FSA 


