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A 
pós a 

Copa do 

Mundo, a 

politica 

nacional passa pe-

las discussões so-

bre quem vai estar 

à frente do gover-

no federal nos 

próximos quatro 

anos. Apesar das 

eleições polariza-

rem a situação 

existem importan-

tes lutas que estão 

acontecendo nes-

te momento.   

Desde a Copa do 

Mundo  havíamos 

entrado em uma 

nova situação, na 

qual predominava a repressão às 

lutas com o objetivo de liquidar a 

onda de lutas salarias radicaliza-

das do primeiro semestre e de 

preparar a estabilidade política 

para as eleições, e exatamente  

isso o que aconteceu nos últimas 

meses. 

A greve da USP começou antes 

da Copa e teve uma série de es-

tágios: começou com a repressão 

da reitoria através da política de 

corte de ponto e foi até a repres-

são policial aos piquetes e tran-

cassos. Tudo isso para tentar  

quebrar com a disposição de luta 

dos trabalhadores. 

Desde que começou a greve dos 

funcionários e professores da 

Universidade de São Paulo, UNI-

CAMP e UNESP, pressentia-se 

que seria uma luta árdua, pois o 

reitor não aceitaria a reivindica-

ção de reposição salarial. Pela fala 

de Zago (Reitor), o dialogo com 

os trabalhadores só iria acontecer 

em setembro. Sendo assim, os 

trabalhadores teriam que esperar 

mais de três meses por um pare-

cer a respeito de suas reivindica-

ções.  

Logo que assumiu o cargo, o rei-

tor começou falando de uma no-

va fase na USP, que teria amplo 

diálogo interno junto a todas as 

categorias da universidade. Entre-

tanto, diferente do discurso de 

“campanha”, ele não compareceu 

em inúmeras audiências públicas 

convocadas por deputados de 

diferentes partidos políticos. O 

desinteresse por solucionar os 

problemas in-

ternos evidenci-

ava que o reitor 

tinha costa 

quente. Um 

exemplo de que 

conta direta-

mente com o 

apoio do gover-

no do estado de 

São Paulo é o 

de que durante 

os meses em 

que  transcorre-

ram a greve, a 

reitoria utilizou 

da força policial 

por três vezes 

para reprimir o 

movimento, 

quebrando a 

autonomia universitária e colo-

cando todo o peso do estado 

contra os trabalhadores.  

 

Reposição salarial  

 

Durante a greve inúmeras ativida-

des ocorreram, como passeatas, 

piquetes, atos públicos. Ou seja, 

tudo o que poderia se esperar 

em uma greve tão longa, que per-

durou por 114 dias de luta. Mas, 

o reitor Zago, intransigente, deu 

as costas e não escutou as reivin-

dicações dos trabalhadores em 

nenhum momento. Ao invés de 

dialogar,  o reitor fez um pedido 

ao  Tribunal Regional do Trabalho 

(TRT),   objetivando  “ilegalidade” 

do movimento para poder demi-

tir por justa causa os grevistas. 

As universidades paulistas conseguem reposição salarial 

Balanço da vitória dos 

trabalhadores da USP 
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Isso possibilitaría, por um lado, 

terminar com a greve e, por ou-

tro, por em prática o plano de 

demissão em massa, já não mais 

como demissão voluntária. No 

entanto,  isso não aconteceu, pois 

essa posição era de tamanho des-

calabro que a justiça impôs um  

acordo com os trabalhadores.  

A greve terminou com uma repo-

sição salarial de 5,2% dividida em 

duas parcelas e um abono de 28,6 

% em três vezes. Isso foi acorda-

do na ultima reunião do Conselho 

Universitário, posição contraria 

ao que pretendia Zago. O abono 

já havia sido aprovado nas outras 

universidades estaduais, mas Zago 

pretendia não conceder, uma cla-

ra politica reacionária contra os 

trabalhadores e professores da 

USP. Em sua truculência, por 

exemplo, o reitor fala da reposi-

ção dos dias não trabalhados co-

mo se a culpa fosse dos trabalha-

dores que ficaram em greve por 

tanto tempo.  

A tudo isto, ainda deve-se acres-

centar a pretensão de Zago de 

desvincular os hospitais de Bauru 

e HU. Mas, o próprio governo do 

Estado afirmou que os hospitais 

devem continuar vinculados à uni-

versidade. Obviamente que a po-

sição do governo do estado é cui-

dados neste momento devido ao  

medo de perder votos, entretan-

to, a medida não é bem vista por 

amplos setores da universidade. 

O destino dos hospitais ainda está 

nas mãos do reitor e do Conse-

lho Universitário, é por isto que o 

projeto privatizador segue em pé,  

temos assim que ficar atentos às 

manobras que pretendem fazer o 

reitor e o governo do estado. 

 

Levantar a bandeira de de-

mocratização da USP  

É necessária a abertura das contas 

da universidade para que as mes-

mas sejam de conhecimento pú-

blico, pois os trabalhadores de 

dentro e de fora da universidade  

devem estar a par dos gastos e 

projetos nos quais o dinheiro pú-

blico é utilizado. Com os supersa-

lários da burocracia universitária,  

gastos em projetos supérfluos e 

estagnação orçamentária as con-

Encontra-nos em  
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tas da universidade nunca ficarão 

em dia. Justificação utilizada pelos 

privatistas de plantaão para que 

haja mais cortes de bolsas, mora-

dia, viagens de estudos e um lon-

go etc.  

É por isto que a luta por mais de-

mocracia na USP tem que ser 

permanente, para que todos da 

comunidade universitária possam 

escolher e serem escolhidos à 

direção - com revogabilidade de 

mandatos - dos diferentes depar-

tamentos e da universidade como 

uma todo.  

A greve colocou em relevo toda a 

máquina voltada para à precariza-

ção da universidade, ou seja, situ-

ação que é resultado de uma in-

tenção política da reitoria e do 

governo do estado em privatizar a 

USP. Exemplo concreto foi a polí-

tica do anterior reitor (Rodas), 

este se colocou a fazer obras e 

comprar imóveis sem o devido 

planejamento dos gastos. É evi-

dente que não se trata de mera 

incompetência administrativa des-

se velhaco de extrema direita. Na 

verdade, a atual crise orçamentá-

ria foi construída intencionalmen-

te para que melhores condições 

fossem criadas para avançar no 

processo privatista da USP, ou 

seja, justificar a pressão por co-

brança de mensalidades e maior 

ação do financiamento privado no 

interior da universidade.  

 

O papel do movimento estu-

dantil  

Podemos dizer que os trabalhado-

res da USP conseguiram quase 

sozinhos o aumento salarial, por-

que a direção estudantil teve pou-

ca participação nessa luta. Segura-

mente hoje dizem que tiveram 

papel nesta batalha, mas o que se 

viu desta direção estudantil foi 

uma atuação pífia. É por isto que 

hoje se escuta em vários lugares 

uma conversa repetida do tipo 

“os trabalhadores quando conse-

guem aumento salarial abandonam 

a greve, e as reivindicações dos 

estudantes onde ficam”.  

Este discurso sectário tem uma 

explicação. O movimento estu-

dantil não conseguiu realizar a 

unidade na prática com os traba-

lhadores, fazendo assembleias co-

muns e construindo uma pauta de 

reivindicações que colocassem em 

debate questões mais estruturais.  

Poderia ter sido mais rápida a 

greve e efetivas as conquistas se o 

movimento estudantil tivesse en-

trado na luta, mas ficou por fora 

devido a política de suas direções, 

estas não apostaram em uma par-

ticipação ativa do movimento es-

tudantil na greve. Exemplo disto é 

que desde o começo da greve, 

por linha do DCE, as vota-

ções nas assembleias dos cur-

sos tinham como pauta ape-

nas o apoio ou não à greve 

dos funcionários e professo-

res.  

O PSOL/PSTU (atual dire-

ção do DCE) não teve políti-

ca para mobilizar as massas 

de estudantes durante a gre-

ve. Isso se deve à concepção 

rebaixada da direção estu-

dantil sobre os movimentos 

grevistas dos trabalhadores. 

Concepção esta que não 

identificou na greve pela re-

posição salarial uma possibi-

lidade impar de levantar a 

fundo todas as contradições que 

vivem a universidade hoje. A polí-

tica de ser apenas apêndice da 

greve dos funcionários acabou 

levando o movimento estudantil à 

apatia e enfraquecendo a greve 

dos trabalhadores.    

Outro problema em relação à 

greve é que não se pode falar de 

uma vitória contundente.  A dura-

ção de 118 dias demostra, por um 

lado, resistência dos trabalhado-

res em luta, mas também, por ou-

tro, uma séria dificuldade de re-

solver a batalha de forma contun-

dente. Assim, temos que ter bem 

claro as conquistas da greve mas 

também os seus limites. Exemplo 

dito é que mesmo após a greve o 

processo de privatização está em 

curso.  

Hoje, a tarefa é construir um mo-

vimento que seja capaz de lutar 

contra os ataques estruturais ao 

caráter público da USP. Para isso, 

o movimento estudantil deve se 

dotar de uma direção que aposte 

a fundo na combatividade dos es-

tudantes e na unificação com os 

demais setores. Só assim o movi-

mento estudantil poderá contri-

buir com as próximas batalhas 

que, certamente, não tardarão a 

ocorrer. 
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A disputa eleitoral se acirra 
 

Apoiamos as candidaturas organiza-

das em partidos da classe trabalhado-

res, independentes dos patrões e do 

governo. Em nossa opinião, essas 

candidaturas, em um momento em 

que predomina no cenário político o 

debate eleitoral e a contraofensiva 

patronal, devem realizar sua campa-

nha de forma totalmente integrada às 

greves e demais lutas. Qualquer can-

didato ligado aos interesses da classe 

dominante (Dilma, Marina e Aécio e 

que tais), independente de quem ga-

nhe, irá administrar os negócios pú-

blicos de forma que sejam aprofun-

dadas as condições de exploração 

dos trabalhadores. Por isso, a es-

querda socialista deve fazer uma 

campanha ligada organicamente às 

lutas, contribuindo assim para que os 

trabalhadores superarem qualquer 

ilusão de que mudanças possam 

ocorrer sem que seja através das 

suas próprias forças.  

Nas últimas pesquisas de opinião pú-

blica as flutuações de intenção de 

voto não ocorrem de forma drástica, 

mas estamos longe de ter entrado 

em um cenário de estabilização, pois 

existem muitos elementos que po-

dem fazer com que a atuação distri-

buição eleitoral se altere até outu-

bro.  

Marina Silva (PSB) logo após assumir 

a candidatura à presidência no lugar 

do falecido Eduardo Campos fez Aé-

cio Neves (PSDB) comer poeira. 

Atualmente o tucano amarga o ter-

ceiro lugar nas pesquisas, com 15% 

de intenção de voto, e não parece 

que sairá fácil dessa posição.  A can-

didata do PSB, após ascensão meteó-

rica e de ter conseguido empate téc-

nico com Dilma em pesquisas de in-

tenção de voto no primeiro turno, 

aparece na última pesquisa do institu-

to DATAFOLHA com 27% de inten-

ção de votos, Dilma ganhou dianteira 

e está com 40% e Aécio está com 

18%. Quadro este que indica um 

possível segundo turno entre Dilma 

e Marina.   

Apesar dos problemas políticos e 

econômicos enfrentados por Dilma - 

o que resulta em um alto índice de 

rejeição em nível nacional -, a candi-

data petista ainda dispõe de populari-

dade devido às políticas de compen-

sação social que vem sendo desen-

volvidas desde 2012, da máquina ad-

ministrativa e de tempo de propagan-

da eleitoral televisiva muito superior 

à segunda colocada, o que lhe aufere 

grande vantagem midiática e contra-

balança o desgaste político de seu 

governo. À medida que Marina assu-

miu o segundo lugar na disputa elei-

toral, os oponentes fazem investidas 

para tentar desgastar a sua imagem 

de retidão, ética e ligada aos interes-

ses dos oprimidos, o que coloca frei-

os ao seu crescimento eleitoral.  

Há um setor importante do eleitora-

do que teme voltar ao cenário socio-

econômico da década de 1990, no 

qual predominava o ambiente social 

árido do neoliberalismo puro de du-

ro do Consenso de Whashington à 

brasileira. Por outro lado, não pode-

mos desconsiderar que o atual equilí-

brio eleitoral ocorre também porque 

as energias políticas despertadas pe-

las jornadas de junho não foram sufi-

cientemente fortes para abrir uma 

perspectiva de ruptura pela esquerda 

com o pacto conservador que deu 

origem aos três mandatos do PT. As 

massas que foram às ruas em junho 

de 2013 partiram de décadas de re-

fluxo e atraso político e não foram 

acompanhadas pelos setores organi-

zados do movimento operário. Além 

disso, os últimos acontecimentos 

políticos, como a derrota dos metro-

viários de São Paulo e a Copa do 

Mundo serviram para estabilizar a 

situação. 

A disputa eleitoral pode sofrer um 

novo revés a depender dos desdo-

bramentos das denúncias de corrup-

ção na Petrobrás que atingem parti-

dos da base aliada do governo. Paulo 

Roberto Costa, ex-diretor da Petro-

brás e esta fazendo uma série de de-

núncias que envolvem membros do 

alto escalão do governo, deputados, 

senadores e outras figuras públicas 

do PT e dos partidos da sua base de 

sustentação. Assim, como as denún-

cias atingem Dilma e Mariana, pois 

Eduardo Campos também figura en-

tre os denunciados, segundo vaza-

mento de informações, a corrida 

eleitoral pode novamente ser altera-

da. 

Setembro  de 2014 

Eleições: 

Esquerda deve fazer campanha 

ligada às lutas 



 

Marina: alternativa patronal 

ao desgaste do lulismo 
A crise do pacto governamental lulis-

ta (à frente do governo federal desde 

2002 com dois mandatos de Lula e 

um de Dilma), como se pensava até 

bem pouco tempo atrás, deixa de ser 

uma hipótese remota. Mas, enganam-

se aqueles que pensam que se trata 

apenas da crise do modo lulista de 

governar. Vivemos, sim, uma crise de 

representatividade que envolver to-

do o sistema político, atingindo parti-

dos e o conjunto de instituições polí-

ticas.  

Um dos indicadores dessa crise é a 

mudança observada na polarização 

eleitoral. Desde a década de 1990 as 

disputas presidenciais são polarizadas 

entre PSDB e PT. Já o PMDB, que 

atualmente esta na base do governo 

Dilma, apesar de ter a maior bancada 

parlamentar, não consegue emplacar 

uma candidatura própria. Essa crise 

de representatividade em alguma 

medida tem sido apropriada por Ma-

rina. Na disputa eleitoral de 2010 

obteve no pleito 20 milhões de vo-

tos. Densidade eleitoral que foi turbi-

nada devido à morte de Eduardo 

Campos, mas também a candidata 

galvanizou  votos de um amplo leque 

de descontentes com o sistema polí-

tico, leque esse que vai da esquerda à 

direita.  

Marina é uma figura política que tem 

origem no sindicalismo extrativista 

na cidade de Xapuri (AC). Em sua 

trajetória como militante ambientalis-

ta dentro do PT chegou a titular da 

pasta do Ministério do Meio Ambien-

te no governo Lula. No segundo 

mandado de Lula ocorre a ruptura 

de Marina com o governo, pois há 

algum tempo vinha perdendo base de 

sustentação no interior do governo, 

situação que se agravou com o seu 

posicionamento em relação à trans-

posição do Rio São Francisco. No 

entanto, durante sua gestão a frente 

do ministério do meio ambiente foi 

responsável por políticas que favore-

ceram o latifúndio, como, por exem-

plo, a lei das florestas que regulamen-

ta a exploração capitalista e monopo-

lista das matas e florestas brasileiras. 

Não há duvida de que a trajetória da 

candidata do PSB é de inclinação à 

direita. 

A candidatura de Marina se apoia no 

anseio difuso por mudança da ampla 

maioria, mas objetiva arquitetar uma 

nova frente reacionária de poder 

para substituir o desgastado lulismo. 

Os chavões de sua campanha, como 

“Unir o Brasil”, por exemplo, não 

está a serviço de superar de forma 

progressiva a polarização PT x PSDB, 

mas sim de tentar criar um amalgama 

entre estes dois projetos. O seu pro-

grama é uma improvisação de pro-

postas pinçadas de projetos dos seus 

adversários. Defende redução dos 

gastos, manutenção do tripé neolibe-

ral e independência do Banco Cen-

tral ao mesmo tempo em que defen-

de a ampliação de investimentos em 

políticas públicas. Ou seja, podemos 

observar contradições nos termos, 

pois não se pode ampliar as políticas 

públicas e ao mesmo tempo realizar 

cortes orçamentários, principalmente 

em uma situação de recessão na qual 

esta entrando o país.  

Mesmo quando vez um pequeno en-

saio de dialogar com demandas de-

mocráticas, como o direito ao casa-

mento igualitário, a pressão da igreja 

evangélica fez Marina recuar rapida-

mente. Sabemos que em um possível 

governo de Marina o que vai predo-

minar dessa equação esquizofrênica e 

propostas inconciliáveis são as políti-

cas que interessam os patrões, como 

o corte de verbas e a independência 

total do Banco Central.  Mas, diante 

do desgaste do lulismo, o canto da 

sereia de uma “nova política” tem 

atraído uma franja enorme de traba-

lhadores e jovens, mas esta candidata 

esta longe de representar  os inte-

resses da maioria, pois tende a ir 

mais fundo na política neoliberal de-

senvolvida nos últimos anos com os 

governo petistas. Por isso, essa, co-

mo as demais candidaturas burguesas 

em disputa, não são alternativa para 

os trabalhadores.    

 

Governo e patrões repri-

mem, demitem e congelam 

salários 
Apesar da contraofensiva política da 

classe dominante, não podemos afir-

mar que voltamos à situação pré-

junho/2013, corremos o risco de 

retroceder a uma correlação de for-

ças totalmente desfavorável se conti-

nuarmos a perder batalhas importan-

tes, como a da greve dos metroviá-

rios de São Paulo - apesar da rein-

corporação parcial dos demitidos 

ainda predomina a derrota dessa gre-

ve.  

As eleições de outubro, como era de 

se esperava, polarizam o cenário po-

lítico nacional. Enquanto o jogo de 

cena entre os candidatos do regime 

realiza-se com certo frisson, devido á 

reviravolta provocada pela entrada 

de Marina Silva na disputa, sorrateira-

mente a classe dominante vai cons-

truindo uma situação política mais 

desfavorável aos trabalhadores e à 

juventude. Para além do jogo eleito-

ral, que mascara a luta direta entre as 
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classes, importantes cartadas políti-

cas estão sendo jogadas. São proces-

sos políticos que a grande imprensa 

não coloca os seus holofotes, exata-

mente para que durante a disputa 

eleitoral o debate  não entre em 

questões cruciais, tais como: a inten-

sificação da repressão à luta dos tra-

balhadores, o desemprego e a preca-

rização do trabalho, as perdas salari-

ais, a piora das condições de vida nas 

grandes cidades e etc.  

No front econômico vivemos uma 

tendência recessiva, na verdade o 

governo Dilma convive com um 

crescimento econômico baixo desde 

o seu início. O crescimento econô-

mico do segundo mandato de Lula 

foi feito em base às exportações de 

commodities, ao fluxo externo de 

capitais e a ampliação da base de 

consumo. Com o deslocamento da 

crise econômica para a periferia: bai-

xa das exportações, redução do flu-

xo de capitais e superendividamento 

das famílias, as anteriores condições 

de crescimento entraram em uma 

profunda crise.  

A partir desse cenário a classe domi-

nante esta fazendo política, aproveita 

a situação para impor taxas de lucro 

maiores, reduzir drasticamente os 

investimentos na produção, deslocar 

o capital para o mercado financeiro, 

demite e luta à morte contra as re-

posições salariais.  

 

Campanha da esquerda deve 

ser parte orgânica das lutas 
É claro que a dominação não se faz 

apenas por meio da economia, se faz 

fundamentalmente pela atividade 

política consciente da burguesia so-

bre os trabalhadores. Desta forma, a 

partir das greves dos trabalhadores 

rodoviários de maio, que arrancaram 

importantes reposições salariais, a 

classe dominante serrou fileiras com 

o governo contra as expressões mais 

radicalizadas da luta dos trabalhado-

res e da juventude. Essa frente tra-

tou de impor um semiestado de si-

tio, visando que o exemplo de radi-

calização dos rodoviários não conta-

giasse o conjunto dos trabalhadores, 

a realização militarizada da Copa do 

Mundo e a reversão definitiva da 

situação política criada a partir de 

junho. Infelizmente o resultado foi a 

derrota da greve dos metroviários, o 

arrefecimento da luta de classes du-

rante a Copa e a prisão de ativistas 

do movimento sindical e estudantil. 

Estamos em um cenário político, em 

relação ao primeiro semestre, mais 

desfavorável para os trabalhadores. 

Além de termos perdido algumas 

batalhas políticas no final do primei-

ro semestre não podemos deixar de 

considerar que a Copa do Mundo e 

as eleições tem sido fatores podero-

sos de contenção da luta. Por isso, é 

necessário que a esquerda, para fu-

rar o cerco do regime, apoie-se nas 

lutas dos trabalhadores para sair da 

marginalidade e apresentar o seu 

projeto para os trabalhadores.  

Nesse momento, a luta que tem a 

maior repercussão nacional é a das 

universidades paulistas. Alckmin 

(Governador do Estado) e Zago 

(Reitor da USP) querem derrotar o 

movimento para impor até o fim a 

privatização da universidade. A greve 

das universidades estaduais paulistas 

é um movimento unificado 

(funcionários, professores e alunos), 

mas o setor que dá a dinâmica ao 

movimento são os funcionários téc-

nico-administrativos. O papel secun-

dário do movimento estudantil se dá 

porque a direção do DCE (Diretório 

Central dos Estudantes), dirigido 

pelo PSOL e PSTU, refletindo a es-

tratégia política geral dessas organi-

zações, isolou o movimento estudan-

til dos trabalhadores. Na primeira 

fase da greve, sob o pretexto de 

apoiar a greve dos metroviários, es-

sas correntes não construíram junto 

aos estudantes uma pauta de reivin-

dicação que atendesse as demandas 

gerais e as estudantis e nem criaram 

fóruns de centralização da greve.  

Essa tática foi totalmente desastrosa, 

resultou no isolamento dos funcio-

nários, que fazem uma greve heroica, 

e na apatia dos estudantes, que fa-

zem uma greve de pijama. Agora, na 

fase mais critica, que requer dar mais 

visibilidade para o movimento, a táti-

ca político-eleitoral desses setores é 

fazer uma campanha apartada da 

principal luta sindical do país. Perde-

se a possibilidade de apresentar para 

um setor mobilizado e mais propen-

so à politização uma alternativa soci-

alista; não contribuem para tirar a 

greve do isolamento e para dar visi-

bilidade política ao movimento, o 

que nessa fase da luta é fundamental 

para a vitória dos trabalhadores em 

luta da USP. Não se trata apenas de 

entregar panfletos dos candidatos 

nos atos e assembleias, como nor-

malmente se faz, mas sim de jogar 

toda a militância no movimento e 

fazer a campanha eleitoral a partir 

daí, ou seja, como parte orgânica das 

lutas.  

 

Política sectária marginaliza es-
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querda socialista  

Defendemos o voto critico nas can-

didaturas do PSTU apesar das dife-

renças profundas que temos com 

esse partido. Utilizam o slogan 

“Construir nas lutas um Brasil para 

os trabalhadores”, mas não têm co-

mo o centro de sua ação política 

contribuir para mobilizar os traba-

lhadores, divulgar e politizar as lutas. 

Isso em um momento em que con-

quistas políticas, como a maior dis-

posição de luta de trabalhadores e 

da juventude, estão sendo questiona-

das pela contraofensiva patronal. 

Mas, nossas diferenças políticas não 

se dão apenas em relação à falta de 

vínculo com as lutas durante as cam-

panhas eleitorais, também não temos 

acordo na tática de aliança eleitoral 

dessa organização. Infelizmente, esse 

partido erra em toda a linha política 

eleitoral e dá exemplo de como não 

fazer política revolucionária nas elei-

ções.  

É verdade que a polarização entre os 

partidos da classe dominante faz 

com que as candidaturas da esquer-

da socialista praticamente desapare-

çam do cenário eleitoral, muitas ve-

zes não chegam a atingir 1% das in-

tenções de voto. Mas, o baixo per-

centual eleitoral que tem apresenta-

do os partidos de esquerda, PSOL e 

PSTU, a nosso ver deve-se também a 

fatores subjetivos, ou seja, de ordem 

política. A polarização burguesa se 

dá porque as políticas de compensa-

ção social e o baixo desemprego 

jogam a favor 

do PT, mas a 

estagnação eco-

nômica joga 

água no moinho 

da oposição 

claramente de 

direita, como a 

do PSDB. Além 

disso, o proces-

so inconcluso 

de ruptura com 

o governo, a 

partir de junho de 2013, gerou uma 

situação política de maior radicaliza-

ção das lutas, mas com forte viés 

antipartidário, o que tem 

sido capitaneado em parte 

por Marina. 

Esses fatores, obviamente, 

é que mais determinam a 

marginalização das candida-

turas da esquerda socialista. 

Apesar da confusão gerada 

na cabeça das massas pelas 

eleições burguesas, que na 

falta de uma alternativa de 

ruptura consistente procu-

ram o “mal menor”, uma 

pequena parte da jornada 

de Junho/2013 e da crise 

do pacto lulista poderia ser 

capitaneada pela esquerda 

socialista. No entanto, o 

PSTU, bem como a esquerda socia-

lista do PSOL, colocou em prática 

uma tática política ultrassectária que 

acabou resultando na fragmentação 

da esquerda e contribuindo para a 

dispersão de uma importante franja 

de ativistas que poderia votar na es-

querda socialista, como ocorreu na 

Argentina na última eleição desse 

país, mas que infelizmente esta sen-

do iludida pelo canto de sereia de 

Marina e Dilma.  

Enfim, apesar das criticas que apre-

sentamos acima,  para que o proces-

so eleitoral sirva como momento de 

construção de uma alternativa políti-

ca classista e revolucionária entre as 

massas e de combate às candidaturas  

burguesas e à concepção antipartida-

ria (antipolítica na essência), que por 

falta de clareza tende ao voto nulo 

ou ao engodo das pseudoalternati-

vas, chamamos o voto crítico em Zé 

Maria e nas demais candidaturas in-

dependentes dos patrões e do go-
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1. Pacto social que garante a governabilidade mantendo a política econômica neoli-

beral, altas taxas de juros, cambio flutuante, reforma da previdência, fortalecimento 

dos fundos de pensão sob controle do PT e da CUT, ampliação das políticas de 

compensação social, como o Bolsa Família e a semi-incorporação das centrais sin-

dicais no governo federal.  

2. Os partidos claramente fisiológicos têm servido nas últimas décadas como base 

de sustentação do PSDB ou do PT.  

3. O percentual eleitoral da candidata foi construído com votos nulos, que  tendem 

à esquerda, e com os votos de Aécio Neves, estes claramente de direita. 

4. Marina Silva começou sua carreira política ao lado de Chico Mendes, líder sindi-

cal que ganhou projeção nacional e internacional com os empates e que acabou 

sendo executado pelos irmãos .....a mando do latifúndio. 

5. Na perspectiva socialista não nos interessa o crescimento capitalista, pois este 

sempre se realiza a custas de maior exploração sobre os trabalhadores, o nosso 

objetivo é a apropriação dos meios de produção para colocar a riqueza produzida 

a serviço da maioria, mas a classe dominante se utiliza das depressões e recessões 

para galgar maiores taxas de exploração sobre os trabalhadores.  
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E m todos os cantos do 

mundo o ensino superior 

está se transformando.  A 

necessidade incessante de mão de 

obra qualificada e de uma formação 

superior dinâmica, como meio para a 

ascensão econômica, social e humana 

está cada vez mais presente  nas soci-

edades em geral. O ensino tornou-se 

um mercado lucrativo, no qual os 

mecanismos de ensino já não impor-

tam, pois sua finalidade é a criação de 

um exército de pessoas graduadas e 

qualificadas para o mercado de traba-

lho. Num cenário cada vez mais com-

petitivo, o individuo que busca a as-

censão por meio de seus esforços 

está mais preparado e inserido nessa 

realidade. Sendo assim, a meritocra-

cia está impetrada em quase todos os 

níveis desse processo, principalmente 

nos que concerne a educação superi-

or.  

Uma das  principais causas desta 

questão é a influencia dos modelos 

norte americanos no ensino do Brasil 

e em boa parte da América Latina no 

começo da década de 60 e 70. Re-

centemente, um relatório feito pelo 

Banco Mundial revelou que o único 

país da América Latina e Caribe que 

tem os melhores índices de educação 

é Cuba, único país socialista da regi-

ão. Apesar de ser um país pequeno e 

com vários embargos a seu comércio 

internacional, o investimento em 

educação é de 13 % do PIB, ou seja, 

o investimento público é alto e os 

resultados são para todos. Neste 

contexto,  a competitividade, típica 

das economias neoliberais, como a 

meritocracia não são relevantes. A 

educação, que é garantida gratuita-

mente a todos pela constituição, no 

mundo globalizado atual tem preço e 

está a venda. Quem pode pagar se 

destaca e consegue se inserir rapida-

mente no mercado de trabalho, 

quem não pode presta o vestibular. 

Este texto discerne sobre como o 

ensino superior 

se tornou tec-

nocrático e 

como uma das 

maiores univer-

s idades da 

América latina 

luta para não 

se metamorfo-

sear totalmen-

te diante das 

pressões do 

contexto mun-

dial de ensino,  a Universidade de São 

Paulo.   

  

Uma breve introdução sobre o 

surgimento do ensino superior 

no mundo e no Brasil 

Desde as primeiras universidades 

surgidas na idade média, em meados 

do século XII, até os dias atuais, di-

versos motivos, sejam eles políticos, 

religiosos ou ideológicos, fizeram que 

a cátedra do conhecimento surgisse 

em meio aos seus percalços históri-

cos. Antes mesmos dos modelos de 

ensino universitário modernos, as 

influencias clássicas, como a filoso-

fia grega ou o direito romano, 

fizeram parte do ensino nas socieda-

des humanas existentes. Uma das 

primeiras universidades a surgirem 

neste contexto foi uma das mais anti-

gas, a universidade de Bolonha, na 

Itália em 1088, versando seus ensinos 

em ciências humanas e direito civil. 

No continente americano, a mais 

antiga é a Universidad Nacional Ma-

yor de San Marcos, do Peru. Surgida 

no ano de 1551, por um decreto do 

rei Carlos I da Espanha, figura-se até 

hoje como uma das principais institui-

ções de ensino superior público do 

país. 

Apenas no começo do século XX no 

Brasil, em  meio a governos oligárqui-

cos, a Lei Rivadávia Corrêa,  Lei or-

gânica do Ensino Superior e funda-

mental foi implementada, retirando 

da União a exclusividade da criação 

de instituições de ensino superior e 

permitindo a criação dessas institui-

ções pela iniciativa privada, sem o 

formato do modelo das instituições 

federais. Surge então, a Universidade 

de Manaus, fundada em 1909. Entre-

tanto, no século 17 o Colégio dos 

Jesuitas da Bahia surgiu como institui-

ção de ensino, que muitos conside-

ram como a primeira universidade do 

Brasil.  Este foi um dos primeiros 

passos para que futuramente o ensi-

no fosse pouco a pouco se emoldu-

rando na forma e necessidade da so-

ciedade em desenvolvimento. 

 

Cenário histórico da criação da 

Universidade de São Paulo e seu 

caráter constitutivo 

 

No início da década de 30, principal-

mente nos Estados do Rio de Janeiro 

e São Paulo, a busca e discussão so-

bre o papel do ensino superior no 

país fizeram a classe dominante da 

época focar no ensino, como forma 

de suprir a falta de dirigentes 

“pensantes”. No caso do Estado de 

São Paulo, após a tomada do poder 

federativo por Getulio Vargas, a clas-

se oligárquica paulista perdeu a 

hegemonia política no país, sendo 

assim, a revolução constitucionalista 

de 1932 foi uma tentativa de retorno 

ao poder, que acabou com a derrota 

do levante paulista. Após a derrota 

da armada paulista, os dirigentes do 

Estado decidem criar uma reforma 

A universidade pública diante da tecnocracia no en-

sino superior brasileiro e  a questão da resistência 

da Universidade de São Paulo  
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no ensino, principalmente no ensino 

superior, pois segundo o pensamen-

to dos liberais ilustrados , caberi-

am as mentes mais preparadas “o 

futuro e direção dos rumos do país”. 

Assim surge um dos principais proje-

tos educacionais do ensino superior 

do Brasil, a fundação da Universidade 

de São Paulo. Encabeçada por um 

grupo de liberais advindos do jornal “ 

O Estado”, a ideia principal do grupo 

era criar uma universidade autôno-

ma , que focasse o ensino e a pesqui-

sa , centralizados por um núcleo , 

que ficaria conhecido como a Facul-

dade de Filosofias , Ciências e Letras. 

O objetivo seria criar uma universi-

dade pública, cuja autonomia gerenci-

al e de ensino estivesse em sua fun-

dação.   Assim, uma instituição que 

receberia verba do Estado para for-

mar professores qualificados, princi-

palmente para o ensino secundário, 

mas teria autonomia para autogestão, 

de acordo com as normas do ensino 

vigentes da época. 

A intenção dessa elite liberalista era 

demonstrar que através do ensino de 

qualidade era possível o surgimento 

de dirigentes mais preparados para 

as questões políticas e econômicas 

do país. Por meio da meritocracia, 

qualquer pessoa, não importando sua 

classe social poderia emergir e fazer 

parte deste grupo seleto.  Nota-se 

que no discurso, a classe elitista da 

época via no ensino superior a chan-

ce de criar as melhores mentes para 

dirigir os rumos da nação. A ideia era 

manter as elites no poder, mas mas-

carar a possibilidade de ascensão por 

meio da meritocracia. Sendo assim, o 

poder do povo para o povo não ca-

beria neste contexto. 

 

A  influência do modelo Alemão 

e Francês no ensino da Universi-

dade de São Paulo 

 

O modelo de constituição que mais 

se aproxima ao da USP é o Alemão, 

que priorizava a importância da pes-

quisa como função primordial da uni-

versidade juntamente com o ensino e 

a universidade de campos de conhe-

cimento articulados por um órgão 

central: a Faculdade de Filosofia, Ci-

ências e Letras.  Mas o modelo que 

influenciou o ensino dentro da Uni-

versidade de São Paulo foi o Frances, 

cujo caráter elitista estava embasado 

desde o século XIX, visto que os 

filhos dos grandes proprietários de 

terras existentes em São Paulo man-

davam seus filhos à França, para pos-

suírem um ensino de qualidade. A 

tradição liberal e humanista era uma 

das principais características do ensi-

no francês. Por este motivo, a Facul-

dade de Filosofia Ciências e Letras 

era o núcleo de ensino, principal-

mente para a elite da época.  

 

Influencia do modelo norte 

americano, ensino tecnocrático 

e neoliberal. 

 

No final da década de 60, com a re-

forma de 1968, o ensino superior no 

Brasil, principalmente na USP, sofreu 

um duro golpe. Em pleno cenário de 

ditadura militar, além de mudar seu 

estatuto interno de constituição, que 

restringiu de maneira avassaladora os 

direitos de dicentes e docentes, a 

reforma criou uma vasta ordem de 

disciplinas obrigatórias, optativas e 

eletivas, moldando a universidade aos 

padrões de mercado existentes. Co-

missões foram criadas para medir e 

acompanhar resultados e metas. En-

tramos aqui na questão óbvia do cus-

to x beneficio.  Os padrões de ensi-

no agora não tinham como objetivo a 

busca pelo conhecimento, mais sim, 

o resultado final e principal: a forma-

ção dinâmica na graduação e pós-

graduação. Em algumas unidades fo-

ram criados os chamados “ ran-

kings”, cujo o papel era criar a meri-

tocracia como única forma de se al-

cançar os objetivos finais. Com a 

competição instaurada, apenas os 

que mais se destacassem poderiam 

ter as melhores recompensas, como 

melhores intercâmbios, etc. 

Em suma, as universidades no Brasil e 

no mundo estão a cada dia com este 

caráter competitivo e tecnocrático, 

pois o que move o ensino é o merca-

do, mais especificamente, o sistema 

capitalista vigente. No caso da uni-

versidade de São Paulo, diversas fa-

ses e processos estão a metamorfo-

seando , seja cada vez mais com cará-

ter das leis de mercado , seja pela 

resistência ao qual a Faculdade de 

Filosofia e Ciências Humanas  se 

faz presente na sua história e consti-

tuição. Mas o fato é que este padrão 

de ensino infelizmente está sendo 

aceito e até tornando-se a bandeira 

de muitos alunos e professores. Ca-

be a todos nós, alunos, professores, 

funcionários e a sociedade a luta pela 

continuação do legado do conheci-

mento humano, pois o conhecimento 

é o acumulo das experiências huma-

nas e deve ser aberto a todos, gratui-

to e universal, afinal de contas ne-

nhum mercado pode comprar ou 

vender esse direito ao qual muitos 

lutaram e estão lutando: uma univer-

sidade pública para todos, sem exce-

ções.  

 

Notas: 

1. Não esquecendo a importância de 

variadas civilizações, como as meso-

potâmicas e indo-europeias, que 

tiveram seu papel crucial na forma-

ção da cultura e do conhecimento 

humano.  

2. “Política do café com leite”.  

3. Leopoldo, Franklin e silva. “A ex-

periência universitária entre dois 

liberalismos”. 

4. Muitas unidades da Universidade 

já aderiram por completo o concei-

to tecnocrático. 
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“Facilmente se compreende 

que, para formar seus cães, a 

Ojrana [a polícia política do cza-

rismo, R.S.] organizava cursos 

nos quais estudava cada partido, 

suas origens, seu programa, 

seus métodos e até a biografia 

dos militantes conhecidos” (Lo 

que todo revolucionario debe 

saber sobre la represión, Víctor 

Serge, Editorial Madreselva, Bu-

enos Aires, enero 2010). (2) 

 

Dedicaremos em continuar com al-

guns aspectos relativos ao caráter 

necessariamente “conspirativo”, im-

portantes a organização revolucioná-

ria, correspondentes ao fato de que 

ao ser uma organização a serviço da 

luta pela transformação social, a or-

ganização deve combinar, necessaria-

mente, aspectos do que se chama 

“legal” e “ilegal”. Faremos isto privi-

legiando o que corresponde ao uso 

revolucionário que se aplica hoje nas 

redes sociais, uso que está tão difun-

dido entre a militância partidária. E 

recomendando, por sua vez, o estu-

do por parte da militância do folheto 

de Victor Serge que citamos no co-

meço deste artigo. 

 

Um instrumento a serviço da 

luta 

 

Apressemo-nos em dizer que a In-

ternet e os demais meios eletrônicos 

são uma enorme ferramenta de co-

municação; uma ferramenta que veio 

para revolucionar as possibilidades e 

o alcance da difusão das posições e 

atividades dos revolucionários e de-

mais lutadores. Não é exagero re-

cordar, como por exemplo, na ocasi-

ão das rebeliões populares em curso 

no mundo árabe ou na emergência 

do movimento dos Indignados na 

Europa e nos E.U.A., o Facebook e o 

twitter cumpriram um papel de pri-

meira ordem na difusão e, inclusive, 

centralização de todo tipo de ativida-

des.  Questão que se destaca ainda 

mais, quando se trata da luta contra 

governos ditatoriais, que impedem 

qualquer outro canal de difusão. 

O assinalado acima, entretanto, não 

significa que se deva submeter-se  às 

posições impressionistas que fazem 

parecer este elemento técnico como 

um fator “independente”: quase co-

mo o gerador da própria rebelião 

popular. Daí o fato de terem existido 

leituras de interesse, difundidas pelos 

próprios meios de comunicação do-

minantes, que chegaram a falar de 

uma suposta “revolução 2.0”, trans-

formando o fato da própria rebelião 

quase um feito “virtual” desencarna-

do das lutas e batalhas reais, materi-

ais.  

Desde já assinalamos que esta tem 

sido uma leitura pós-moderna dos 

assuntos. As razões de fundo dos 

levantamentos tem sido clássicas: as 

condições insuportáveis de vida, a 

opressão política, a falta de liberda-

des, etc. E seus “veículos” também 

têm sido os habituais da luta de clas-

ses: os movimentos sociais, estudan-

tis e operários postos em obra. Os 

“plantões” em Porta do Sol, em Ta-

hrir, movimentos juvenis como o 

“Seis de abril” no Egito, numerosos 

sindicatos independentes emergen-

tes, a marcha dos mineiros em Ma-

drid, as greves, as ocupações de luga-

res de trabalho, os bloqueios de ruas 

e outros. 

Posto neste contexto, as redes soci-

ais são um instrumento da luta, uma 

expressão da enorme revolução tec-

nológica dos últimos anos no terreno 

das comunicações, que operam co-

mo um fator auxiliar, enormemente 

progressivo, a serviço da luta.  

 

O trabalho legal e ilegal 

 

Em qualquer caso, o trabalho nas 

redes sociais, assim como os demais 

aspectos da atividade pública de nos-

sos partidos fazem o que se chama 

na tradição do socialismo revolucio-

nário, o trabalho “legal” da organiza-

ção. Chama-se assim ao que se opera 

“à luz do dia”: o trabalho cotidiano 

nas estruturas estudantis, as marchas 

nos grêmios estatais, o trabalho com 

os meios de comunicação e  a ativi-

dade eleitoral. 

Entretanto, o que se deve saber é 

que junto com a atividade legal do 

partido, há o lado que se chama de 

“ilegal” ou “conspirativo”. Os exem-

plos são simples, porém isto não 

quer dizer que sejam tão facilmente 

compreensíveis para a nova geração 

militante. 

Sobre o uso revolucionário das 

redes sociais(1) 
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Um exemplo clássico é o trabalho 

nos grêmios industriais. Nas fábricas 

não impera um regime de democra-

cia burguesa, senão majoritariamente 

ditatorial.  É verdade que onde a van-

guarda é forte e tenha conquistado 

posições de representação, irão se 

desenvolver elementos de democra-

cia operária que questionam, até cer-

to ponto, o regime ditatorial ou, 

quando a experiência é muito avan-

çada, o monopólio da patronal sobre 

o controle da produção. 

Porém, habitualmente esta não é a 

situação. O comum é que a empresa 

imponha suas decisões unilateral-

mente, com seu regime ditatorial de 

comando da produção e gestão da 

força de trabalho e a burocracia sin-

dical, que deveria ser a representan-

te dos trabalhadores, usurpa seus 

organismos de luta (comissões inter-

nas, corpos de delegados, seccionais 

e sindicatos), atuando como agente 

da patronal no seio dos trabalhado-

res (não como representantes destes 

diante da patronal, como podem 

crer ingenuamente muitos trabalha-

dores). 

Nestas condições, quem fizesse o 

trabalho político e sindical do partido 

abertamente, de maneira “legal”, sai-

ria com um pontapé voando da fábri-

ca no outro dia. Para evitar isso, a 

atividade da esquerda revolucionária 

nas fábricas deve ser levada adiante 

de maneira clandestina; isto é, não 

abertamente, senão mesmo, poderia 

se dizer, de maneira conspirativa. 

Isto quer dizer, simplesmente que o 

grupo de militantes do partido no 

dito lugar de trabalho, e os compa-

nheiros mais avançados da central, 

devem se organizar de maneira en-

coberta para levar adiante a luta pe-

los interesses da base operária con-

tra a patronal e a burocracia, sem 

ficar “publicando” este objetivo aber-

tamente. 

É óbvio dizer, além disso, que o par-

tido revolucionário, inclusive em re-

gimes de democracia burguesa, deve 

cuidar para que nem todos os seus 

dirigentes e quadros sejam conheci-

dos; não deve publicar seus informes 

de atividades, quantidade de militan-

tes e finanças ingenuamente. 

Isto, entre outras razões, porque a 

fronteira que separa a democracia 

burguesa de uma eventual ditadura 

militar é muito mais tênue do que se 

crê. Trata-se, simplesmente, de dois 

regimes distintos do domínio da bur-

guesia; dois regimes distintos de um 

mesmo Estado burguês; uma mesma 

burguesia que para garantir a conti-

nuidade da exploração capitalista, 

pode recorrer à outra “forma políti-

ca” de maneira indistinta. Não há 

nenhum “princípio” nisto; a burgue-

sia não os tem: seu único e verdadei-

ro princípio é a exploração do traba-

lho alheio. 

Disso decorre que se trate de dois 

regimes, ambos perpetuando a ex-

ploração capitalista, possuindo insti-

tuições comuns que expressam a 

“continuidade” de fundo entre um e 

outro, e que são as instituições esta-

tais por excelência: as forças arma-

das e a polícia. Instituições que em 

qualquer mudança dos acontecimen-

tos podem descarregar sua ação re-

pressiva sobre qualquer organização 

que esteja aberta “completamente”, 

que não tenha uma parte de sua ati-

vidade sob um manto de cobertura 

“conspirativo”, ficando assim à mer-

cê das garras repressivas destas insti-

tuições ou de qualquer provocação.   

Antes de avançarmos, deve ser en-

tendida a ideia do caráter 

“conspirativo” do partido: não se 

refere a uma ação minoritária ou 

desligada da classe trabalhadora. Tra-

ta-se de outra coisa: o aspecto ilegal, 

não público ou “publicável” de sua 

atividade; na medida em que organiza 

aspectos do trabalho partidário: 

“Nada mais contrário ao aventuris-

mo pequeno ou grande, com efeito, 

que a ação ampla, séria, profunda e 

metódica de um grande partido re-

volucionário, inclusive ilegal”, dizia 

Serge na obra que citamos no come-

ço desta nota. 

 

O lado obscuro da Internet 

 

Isto nos leva ao problema do uso 

ingênuo das redes sociais que domi-

na hoje a militância. Tornamos a in-

sistir. Trata-se de um enorme instru-

mento de difusão das lutas dos traba-

lhadores e das atividades e posições 

políticas das organizações revolucio-

nárias. Entretanto, o uso a “céu 

aberto” destes meios, tal como é 

quando os companheiros publicam 

“toda sua vida” pelo Facebook, é de 

uma ingenuidade incompatível com a 

construção de uma organização re-

volucionária. 

Isso é ressaltado não só pela experi-

ência histórica de como tem sido 

aplicada a repressão em cada giro 

dramático dos acontecimentos da 

luta de classes, mas também, pela 

própria realidade que está todos os 

dias nos meios de comunicação. Dos 

convênios das grandes empresas dos 
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meios comunicativos, ligadas aos go-

vernos imperialistas, que rezam para 

que determinados casos devam en-

tregar ao estado informação suposta-

mente confidencial. Casos como os 

denunciados pelo Wikileaks, os infor-

mes ao redor das espionagens massi-

vas da vida cotidiana de todos os ha-

bitantes em países como Inglaterra 

(até 20 vezes por dia cada habitante 

de Londres!), que recompilam uma 

informação preciosa que logo pode 

ser utilizada para a repressão e pro-

vocação. (3) 

Não se trata de sermos 

“paranóicos”, evidentemente. Tam-

pouco que consideremos a sociedade 

como uma espécie de “Panóptico” ao 

molde de um cárcere organizado de 

tal maneira, que desde o ponto de 

vista central se pudesse observar 

tudo o que faz cada um de seus cida-

dãos. 

Trata-se, simplesmente, de se adap-

tar ao seu respectivo tempo (e as 

gerações atuais demarcadas por de-

terminados traços e práticas), certos 

cuidados elementais para não perder 

o lado ilegal que deve ter toda orga-

nização revolucionária. 

Aí entra o problema do Facebook. 

Não deve haver posição política ou 

evento público do partido que não se 

dissipe nele com força redobrada. O 

partido que não fizesse isso hoje se-

ria uma seita marciana de costas para 

o mundo, de qualquer forma, são às 

práticas cotidianas e habituais da 

enorme maioria das novas gerações 

trabalhadoras e estudantis.  

Porém, outra coisa muito distinta é 

dissipar a céu aberto, minuciosa-

mente, toda a atividade do mili-

tante: seu lugar de trabalho, suas 

relações pessoais e familiares, os 

militantes que atuam com ele, etc. 

É claro que existem determinados 

tipos de atividades e mobilizações 

que merecem uma fotografia ou 

que devem ser publicadas no Fa-

cebook.  

Porém isso não significa que se 

deva excluir a importância dos 

cuidados essenciais, evitando ex-

por os companheiros indevida-

mente. Cuidados fundamentais 

para que as forças de segurança 

não conheçam a vida dos militan-

tes.  

 

O regime de partido 

 

Ainda queremos tratar de um último 

assunto aqui. O funcionamento do 

partido está marcado pela mais ampla 

democracia na discussão, assim como 

pela máxima centralização na ação. 

Historicamente, com Lênin, a este 

regime foi dado o nome de 

“centralismo democrático”. 

A democracia partidária e a centrali-

zação na ação supõem em si mesmas, 

os aspectos legais e ilegais da ativida-

de do partido. De certa maneira, isso 

tem a ver com o uso da Internet. O 

partido pratica a mais ampla demo-

cracia, porém, isso não quer dizer 

que seus assuntos sejam dissipados 

de maneira “irrestrita”. Existem or-

ganismos partidários em que se pro-

cessam livremente as discussões e 

critérios de cuidado da própria orga-

nização. Se a cada militante ocorres-

se de publicar o que fosse na Inter-

net, o resultado seria destruir o cará-

ter conspirativo do partido, expondo

-o a qualquer ataque sobre ele. 

 

Que se entenda bem. A política do 

partido é pública, não tem nada a 

esconder. Só a verdade é revolucio-

nária diziam Lênin e Trostky. E nossa 

corrente está caracterizada pela pro-

funda convicção de que isso é assim. 

Uma verdade revolucionária, uma 

política, que se fazem valer, justa-

mente, na luta a céu aberto. Entre-

tanto, isto não pode querer dizer 

que a mesma suponha para sua im-

plementação, outros aspectos que 

não tem e nem devem ser públicos. 

Isto é o que coloca o cuidado ele-

mentar, que se deve ter nas redes 

sociais. As mesmas são outros tantos 

instrumentos da luta política, não um 

âmbito  onde qualquer um diz o que 

quer, pois em vez de beneficiar, aca-

ba  dificultando ou pondo obstáculos 

à construção partidária. 

A organização que compreenda estes 

e outros ensinamentos avançará em 

compreender o caráter conspirativo, 

legal e ilegal referentes ao partido 

revolucionário, e dará um salto em 

sua maturidade.  
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1. Revisão Chaime Abade. 

2. O que todo revolucionário deve saber sobre repressão, Victor Serge, Editorial 

Madreselva, Buenos Aires, janeiro de 2010. [Tradução Livre]. 

3.Temos utilizado já várias vezes a palavra provocação neste artigo. Apressemos–

nos, pois, em defini-la: a provocação é uma ação urdida a partir de alguma “usina” 

desconhecida que pretende quebrar a moral e a confiança da organização revolucio-

nária sobra à base de ataques infundados. Serge a definia desta forma: “A provoca-

ção é (…) perigosa pela desconfiança que [busca semear] entre os revolucionários 

(…). É terrível porque a confiança no partido é à base de toda a força revolucioná-

ria. Murmuram-se acusações, logo dizem em voz alta, e geralmente não se pode 

esclarecer (…). A suspeita e a calúnia servem para desacreditar nos revolucionários 

(…). Deve-se impedir (…) que qualquer um seja acusado furtivamente; e impedir 

ademais que uma acusação formulada contra um revolucionário seja simplesmente 

aceita sem discussão. Cada vez que um homem for atingido por uma suspeita, um 

jurado formado por camaradas deverá determinar se se trata de uma acusação fun-

damentada ou de uma calúnia. São simples as regras que deverão ser observadas 

com inflexível rigor se se quer preservar a saúde moral das organizações revolucio-

nárias” Serge, idem, pp. 46.  [Tradução Livre]  
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D esde nosso último artigo 

sobre a situação da 

Ucrânia – “Queda do  

avião de Malaysia Airlines – A quem 

lhe convém?” (24/07/2014)[1] – há 

pouco mais de um mês, não só se 

passou muita água (e muito sangue) 

por debaixo da ponte, como também 

a situação na Ucrânia mudou. 

Naqueles momentos, a imprensa oci-

dental não só fazia barulho sobre o 

avião derrubado, como também pro-

clamava a vitória das crianças boas  

de Kiev sobre os tenebrosos zumbis 

de Moscou, que haviam se apodera-

do do oeste da Ucrânia. Mas, a reali-

dade mundial não é uma serie Yanqui 

de classe B. 

O avião da Malaysia Airlines deixou 

de ser noticia, quando as investiga-

ções apontaram para os que direcio-

naram a aeronave sobre uma zona da 

guerra. Ou seja, os controladores de 

Kiev. 

Também houve um prudente silêncio 

das mídias durante semanas sobre o 

curso da guerra. Este silêncio se que-

brou há alguns dias para reconhecer 

que as tropas de Kiev estavam so-

frendo uma contundente derrota e 

se retiravam em toda a frente. Não 

por casualidade, simultaneamente, 

foram retomadas as negociações de 

Kiev com Moscou.  

As novas negociações se iniciaram 

em Minsk, capital de Belarus (ou Bie-

lorrússia), em uma reunião de Putin 

com Poroshenko, o presidente do 

governo de Kiev. Desde então, há 

um confuso desfile de afirmações  e 

negações, sobre acordos e desacor-

dos. Ao fechar esta edição, é impos-

sível saber certamente o que aconte-

ce, a impressão é de ter chegado a 

um ponto morto… sim, pois de qual-

quer maneira a negociação já havia 

sido oficialmente encerrada. 

Os desacordos são inúmeros (e nada 

fáceis de resolver), porque – contra 

as simplificações interessadas da mí-

dia – não há um só lado, mas 

sim, três ou (possivelmente) quatro. 

Por um lado, o governo de Kiev (que 

obedece a pressões diferentes, tanto 

dos EEUU como de outras potências 

da UE). Oficialmente, Kiev segue fe-

chado com sua postu-

ra antifederativa e de absoluto cen-

tralismo, que nem sequer permite 

eleger por voto popular os governa-

dores de Oblast. 

Em outra ponta está Putin, que em 

princípio deseja um acordo que o 

deixe como defensor dos povos rus-

sofalantes. Para isso, propõe estabe-

lecer na Ucrânia um federalismo que 

de mais poderes a Oblast. Ao mes-

mo tempo, o Kremlin não quer  sa-

ber nada com a incorporação a Rús-

sia do “Estado Federal de Novorossi-

ya (Nova Rússia)”, constituído por  

rebeldes do Leste ucraniano. Seria 

colocar em casa uma população sub-

levada, onde foram formadas diversas 

milícias, que podem ser incontrolá-

vel, entre elas uma “Shajtorskaya Di-

viziya” (Divisão Minera) de mineiros 

do carvão. 

Nesse meio estão os rebeldes do 

Leste, dos quais existem várias posi-

ções. De um lado, os que defendem, 

inicialmente, um amplo federalismo, 

incluindo relações econômicas e polí-

ticas com o exterior. De outro,  os 

que desejam a separação da Ucrânia. 

A partir desse ponto abriram-se duas 
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possibilidades: incorporar-se a Rús-

sia (como Crimeia) ou sobreviver 

como Novorossiya (Nova Rússia), 

um estado independente…ao menos 

formalmente. 

 A independência como Novorossi-

ya parece ser agora a posição oficial. 

Depois dos triunfos militares de 

agosto, a ideia foi ratificada em uma 

difundida conferência da imprensa 

por Aleksandr Zakharchenko, que 

aparece também como caudilho mili-

tar e chefe de uma das principais mi-

lícias de Novorossiya, a Oplot 

(Baluarte): 

 “Deixe-me esclarecer - falou Zakh-

archenko - hoje já não é possível ne-

nhuma federalização. Tudo tem seu 

tempo. Pedimos a federalização faz 

três meses. Logo, pedimos permissão 

para fazer um referendo. Esse tempo 

passou; agora queremos a indepen-

dência.”[2] 

 

 Direções  nacionalistas russas… 

com “prognóstico reservado” 

Pouco depois do triunfo da Euro-

Maidán e a queda do presidente Ya-

nukovych, instaurou-se outra rebe-

lião no Leste da Ucrânia. Estas duas 

rebeliões, que aconteceram sobre o 

terreno de uma divisão regional his-

tórica na Ucrânia entre leste e Oes-

te, tiveram desde o principio caracte-

rísticas distintas. 

A rebelião do Euro-Maidán, centrada 

em Kiev e os oblast do Oeste da 

Ucrânia, que teve principalmente 

como protagonistas os setores de 

classes medias, empregados, estudan-

tes, etc. E, sobre tudo, quase desde 

seu inicio, teve também direções po-

líticas que a orientaram e controla-

ram firmemente: dois grandes parti-

dos eleitorais burgueses 

(Batkivschina e Udar) e dois fortes 

agrupamentos de extrema direita que 

aportaram à militância (dos fascistas 

de Svoboda e os neonazistas de Pra-

vy Sektor). 

Numa outra rebelião do Leste, que 

ainda acontece, não só teve atores 

sociais muito mais plebeus, de classe 

operaria e de trabalhadores. Inicial-

mente, carente de direções políti-

cas de peso das que controlaram o 

Euro-Maidán. Por suposto, como 

assinalamos em seu momento, não se 

pode ter vácuo político por muito 

tempo. Inevitavelmente, alguém os 

ocupa. Quem ocupou, principalmen-

te, esse vácuo foram as diversas or-

ganizações (e mini - organizações) do 

nacionalismo (e ultranacionalismo) 

russo, [3] que já existiam de um e 

outro lado da fronteira, e que ade-

mais se ampliaram pela afluência de 

combatentes voluntários provenien-

tes da Rússia e outros países. Desde 

então,  existe uma troca constante 

de personagens e dirigentes, tanto 

por obscuras brigas internas, como 

por pressões de Moscou... 

A propaganda ocidental trazia a cari-

catura de uma “invasão militar da 

Rússia”, entre outros motivos para 

justificar as derrotas das tropas de 

Kiev. A verdade é distinta e mais 

complexa. Como sinal o sociólogo 

ucraniano V. Ishchenko, “… a propa-

ganda do governo [de Kiev] insiste 

em que todo o movimento [do Les-

te] é dirigido pela Rússia, mas isso é 

erróneo. Por suposto, entre os rus-

sos a vários voluntários também de-

ve haver agentes do estado [russo]. 

Mas a maioria é só isso, voluntá-

rios…”[4] 

No entanto, sem serem meros agen-

tes aos quais Putin tem controle, 



Moscou tem fortes meios para pres-

siona-los; por exemplo, o envio os-

tensivo de ajuda humanitária (como 

as recentes caravanas de caminhões) 

e provavelmente armas ligeiras e 

munições… embora isso tudo indi-

que que o racionamento é estrito.  

Mas, ao mesmo tempo, os nacionalis-

tas pró-russos, que tomaram à con-

dução, também tem como pressio-

nar Putin. Frente à opinião pública da 

Rússia, Putin não pode dar-lhes total 

respaldo. 

Por suposto, nossa defesa do direito 

a autodeterminação dos povos do 

Leste da Ucrânia, não pode inclu-

ir nenhum apoio, nem a menor confi-

ança política nestas direções nacio-

nalistas, embora se reivindiquem “da 

Revolução Francesa”. Não se pode 

confundir uma coisa com a outra. 

Então, nem acreditar que essas dire-

ções são progressivas, porque defen-

dem uma causa justa (como fazem 

alguns setores da esquerda), nem 

tampouco deslegitimar essa causa 

justa devido aos elementos que hoje 

a dirigem (como fazem outros seto-

res). 

Isto nos leva a maior questão: como 

serão resolvidas essas contradições? 

Ou seja, as possibilidades de dire-

ções independentes e de classe que 

se forjem nesta luta, e retomem as 

extraordinárias tradições socialistas 

revolucionarias dos trabalhadores do 

Leste da Ucrânia. Isto parece distan-

te, mas as necessidades e contradi-

ções de classe golpeiam. 

Nesse sentido, o sociólogo russo 

Boris Kagarlitsky, adverte 

“uma crescente radicalização políti-

ca dentro do movimento. Em agosto, 

foi publicada uma Carta Aberta dos 

lutadores de base das milícias, exigin-

do que seja efetivada a consigna de 

«repúblicas sociais» pelas quais fo-

ram proclamadas as repúblicas de 

Donetsk y Lugansk. Para isso, exi-

gem que as propriedades dos oligar-

cas sejam nacionalizadas e que sejam 

tomadas medidas em favor dos tra-

balhadores. O posto de presidente 

do Soviete Supremo foi assumido 

por Boris Litvinov, um militante co-

munista que rompeu com a direção 

oficial de seu partido. Ditou uma lei 

anulando a privatização da saúde pú-

blica, com tímidas tentativas de naci-

onaliza-la… ”[5]. 

Ao mesmo tempo, Kagarlitsky relata 

a imediata reação, em sentido con-

trario, de Moscou. Sua resposta foi 

desde fazer pressões para destituir 

aos dirigentes que cederão ou se 

montaram em essas tendências 

“radicais”, até concordar com o oli-

garca ucraniano Rinat Akhmetov, 

para atuar de mediador nas negocia-

ções com Kiev. 

Desde já, isso e outros elementos de 

radicalização que aponta Kagarlitsky, 

não implicam a constituição de uma 

alternativa política independente, 

nem muito menos, mas sim demos-

tram que o processo não está conge-

lado, nem as pressões de Moscou 

tenham conseguido calar aos que 

exigem medidas radicais. 

Um ponto especialmente sensível 

poderia ser o da “propriedade priva-

da”. O Leste é a região industrial da 

Ucrânia. Os oligarcas, sejam do Leste 

ou do Oeste, se aliaram a Kiev, pra-

ticamente sem exceções. Com que 

desculpa não os vão expropriar? O 

que vão fazer com suas empresas? 

Voltar a privatiza-las? Entrega-las a 

Rússia? Ou nacionaliza-las, para que 

seus trabalhadores as coloquem em 

funcionamento, ficando sobre seu 

controle. 

 

Notas: 

 

[1].- Socialismo o Barbárie Nº 297. 

[2] – Vídeo de conferência da im-

prensa de Zakharchenko: https://

www.youtube.com/watch?

v=6ju29v1fh9c 

[3]. Na entrevista que comentamos, 

para fugir da acusação de serem 

“fascistas russos” (simétricos aos 

fascistas ucranianos de Svoboda e o 

Pravy Sektor), Zakharchenko jura 

que seus princípios são os da Revo-

lução Francesa, “liberdade, igualdade, 

fraternidade”, etc. 

[4].Volodymyr Ishchenko, “Ukraine’s 

Fractures”, New Left Review Nº 87, 

May/June 2014. 

[5].- Boris Kagarlitsky “Eastern 

Ukraine people’s republics between 

militias and oligarchs”, Links, 

18/08/2014. 
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