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Como já observamos 
em notas anteriores, a 
crise aberta no início do 
ano é duradoura. Isso 
porque, apesar da bai-
xíssima popularidade 
do governo e da crise 
econômica a cada dia 
mais aguda, a classe dominante e os seus principais par-
tidos não dispõem de uma alternativa claramente viável 
para suplantar o governo e sua política. 
O afã de partidos da oposição burguesa em encurtar o 
mandato de Dilma através de um impedimento por um 
questionamento ético-político não encontra outra alter-
nativa burguesa disponível, pois o envolvimento em es-
quemas ilegais ligados ao financiamento de campanha e 
outros desmandos praticados pelos partidos da ordem é 
generalizado. Por outro lado, a política do governo, ape-
sar de raivosas críticas dos representantes do neolibera-
lismo em relação aos “erros do passado” e “insuficiências 
nos cortes de gastos da máquina pública”, tem atendido 
aos interesses do empresariado de forma geral. 
Apesar do impeachment continuar sendo uma carta na 
manga, na hipótese de o governo não demonstrar capa-
cidade de reação e condução econômica para impor uma 
saída pela direita a atual crise, nesse momento detonar 
um processo político que leve a queda de Dilma não pa-
rece ser a hipótese mais provável, pois se assemelharia a 
um golpe pela direita, a exemplo dos ocorridos nos últi-
mos anos em alguns países da América do Sul. Além dis-
so, solução deste tipo poderia levar a resistências do mo-
vimento de massas, agravando ainda mais a crise política 
e dificultando a solução da crise econômica as custas dos 
trabalhadores. 
  
Governabilidade para aprofundar ajuste    
No que pese a frações - e indivíduos - da classe dominan-
te apresentem políticas distintas diante da crise, uns pro-
curam brechas para depor o governo outros defendem 
que não existem bases legais para tanto, suas rusgas não 
impedem a construção de acordos que permitam dar 
continuidade à transferência da crise econômica para a 
classe trabalhadora. 
Expressões do que estamos apontando não faltaram nas 
últimas semanas. Além das medidas do ajuste de Dilma, 
que já tiraram dezenas de bilhões da saúde e educação, 
das leis que reduziram direitos, como seguro desempre-
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Para um novo período e possibilidades 
construtivas nossa organização, Práxis, passa a se 
chamar Socialismo ou Barbárie.  
Essa nova denominação tem por objetivo lançar 
simbolicamente novas perspectivas construtivas  
ao mesmo tempo que procura se ligar ao melhor 
da tradição militante internacional e nacional. 
Trata-se da mais profunda reivindicação da 
história de construção da nossa corrente política 
no Brasil, no que é de fundamental, e ao mesmo 
tempo de lançar luzes para uma perspectiva 
politico-construtiva que permita maior 
acumulação militante e de inserção na luta de 
classes no futuro.  
Ao mesmo tempo em que apresentamos ao 
movimento nosso novo nome, diante do colapso 
do lulismo, da polarização social e dos imensos 
desafios, para que a esquerda, é necessário 
atualizar os instrumentos de agitação, 
propaganda e organização. Dentro deste espírito 
de luta pela maior divulgação, discussão e ação 
socialista é que lançamos o Boletim Eletrônico 
Socialismo ou Barbárie em sua versão impressa. 
Trata-se de um esforço editorial que contará com 
atualizações quinzenais de conjuntura nacional e 
internacional, campanhas politicas e sindicais, 
acompanhamento da luta dos trabalhadores e da 
juventude, além de uma gama de trabalhos 
teóricos da nossa corrente e de outros autores 
marxistas.  
Convidamos assim os trabalhadores e jovens 
socialistas que acompanhem nossas publicações 
bem como participem com sugestões, críticas e 
elaborações.  
Saudações Socialistas Revolucionárias. 
Você pode nos encontrar nos seguintes meios:  
BLOG: praxisbr.blogspot.com.br 
FACE: www.facebook.com/ja.basta.52 
SITE: www.socialismo-o-barbarie.org 
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go e pensão por morte, outras medidas que atacam dire-
tamente a classe trabalhadora estão em curso via con-
gresso e governo. 
Neste sentido, podemos citar a “Agenda Brasil” (conjunto 
de medidas reacionárias agrupadas pelo PMDB como 
condição ao apoio ao governo), o Programa de Proteção 
ao Emprego (política apresentada pela CUT e assumida 
pelo governo que reduz o salário dos trabalhadores em 
10%) e a desvinculação ainda maior de receitas da união 
que agora chega a 30%. Além deste conjunto de políticas 
voltadas aos interesses da classe dominante, recente-
mente o governo em detrimento de investimentos nos 
setores sociais apresentou uma linha de credito para as 
empresas do setor automobilístico com juros e condições 
de pagamento de “pai para filho”, demonstrando mais 
uma vez que a política do governo tem um endereço cer-
to, ou seja, atende aos interesses da classe dominante. 
       
Recessão realimenta a polarização  
A recessão brasileira, e de outros países da América Lati-
na, ligada diretamente à queda do mercado mundial de 
commodities encontrou na política econômica do segun-
do mandato de Dilma um complemento que levou o país 
a um cenário recessivo não visto há décadas.Enquanto a 
crise palaciana perdura com seus golpes e contragolpes, 
os últimos dados da econômia revelam a profundidade 
da crise. Se levarmos em consideração os resultados de 
2014, os dados dos dois primeiros trimestres de 2015 e as 
expectativas de crescimento até o final do ano é líquido e 
certo que teremos ao menos dois anos de recessão. As 
expectativas econômicas para 2016 não são menos som-
brias, ou seja, tende a ser também um ano entre a estag-
nação e a recessão. 
Até agora os cálculos são de que o ano tenha uma queda 
que vai de 2% a 3% do PIB. Esses dados somados ao de-
sempenho de 2014 coloca o país em um quadro recessivo 
não visto desde 1990 durante o governo Fernando Collor 
de Melo. Mas, o que mais interessa aqui é verificar a inci-
dência dessa recessão e do ajuste sobre o emprego e os 
salários. Não é um dado novo que mesmo em meio à o-
fensiva política e econômica da direita os trabalhadores e 
a juventude não estão derrotados e resistem, mas essa 
resistência não consegue se generalizar devido à política 
da direção das maiores centrais. Em algumas greves do 
início do ano os trabalhadores impuseram a luta às dire-
ções burocráticas e se conseguiu a reversão de demis-
sões, esse foi o caso dos metalúrgicos da Volkswagen. Já 
nos setores ligados à construção civil, como os prestado-
res de serviços da Petrobrás, a demissão em massa se 
impôs. 
Mais recentemente, com o agravamento da crise e da 
ofensiva contra os trabalhadores as greves têm mais difi-
culdade de arrancarem conquistas. Entre os trabalhado-
res da indústria tivermos duas greves recentes que não 
obtiveram vitórias categóricas. Trata-se da greve dos me-
talúrgicos da GM de São José dos Campos, dirigida pela 

Conlutas, e da Mercedes Benz de São Bernardo do Cam-
po, dirigida pela CUT. Nos dois casos os trabalhadores 
reverteram as demissões, mas sem que isso significasse 
uma vitória categórica, o que os obrigará a curto prazo 
retomar suas lutas contra as demissões. Os trabalhadores 
da GM aceitaram um acordo de Lay-off, programa que 
mantem os trabalhadores apenas mais alguns meses, e 
para os trabalhadores da Mercedes a “conquista” foi a 
assinatura do PPE, programa que prevê a redução salarial 
dos trabalhadores. 
Outro exemplo de resistência em uma conjuntura desfa-
vorável vem dos servidores públicos das universidades 
federais que fazem uma dura e longa luta contra o gover-
no federal, enfrentando assim, diretamente a política de 
cortes de gastos na educação. O que estas lutas demons-
tram é que é necessário desenvolver uma política de uni-
ficação das greves para que tenham chances de vencer a 
patronal e o governo. Claro que a unificação dos traba-
lhadores em luta esbarra na burocracia da CUT, pois é 
esta central que de longe congrega o maior número de 
entidades e as que mais congregam trabalhadores. No 
entanto, não é verdade que o sindicalismo independente 
não poderia com outra política contribuir muito mais pa-
ra a unificação das lutas e para tirá-las do isolamento. 
 
A esquerda fragmentada 
Este cenário de polarização política com viés de fortaleci-
mento da direita e de catástrofe econômica, para os tra-
balhadores exige uma resposta à altura da esquerda soci-
alista. Mas a política dos setores majoritários da esquer-
da socialista tem se equivocado tremendamente ao não 
apostar na construção de uma frente de esquerda para se 
fortalecer diante da burocracia. Se na situação política 
imediatamente posterior a junho, na qual havia uma po-
larização pela esquerda, já era um tremendo equívoco 
manter dividida a esquerda socialista entre dois ou três 
agrupamentos sindicais (Conlutas, Intersindical e Unidos, 
dentre outros), na atual situação essa fragmentação da 
esquerda já se constitui em um completo absurdo. 
A fragmentação não capacita para se constituir como fer-
ramenta de exigência - e denúncia - da burocracia para 
que essa impulsione a luta contra o ajuste, por um lado, 
acaba também por não criar uma correlação de forças 
favorável para que seja um espaço de aglutinação de se-
tores mais amplos da vanguarda que estão rompendo 
com o governo e com a CUT, por outro. 
É necessário que as correntes de esquerda que animam 
essa tática de fragmentação sindical, como o PSTU e seto-
res do PSOL, rompam com essa perspectiva imediata-
mente se querem constituir-se como alternativas viáveis 
à CUT e a UNE. Assim é preciso começar a tomar medidas 
políticas e organizativas que permitam a confluência das 
“centrais” de esquerda em um único instrumento de luta 
dos trabalhadores e da juventude nesse momento. 
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Romper com o sectarismo para lutar contra o ajuste 
Essa fragmentação organizativa da esquerda tem o seu 
correlato nas táticas políticas para o movimento. Assim, 
nas últimas semanas assistimos a esquerda se dispersar 
diante de acontecimentos políticos importantes devido a 
uma percepção engessada da realidade que não capta 
que parte significativa da vanguarda dos trabalhadores e 
da juventude está fazendo um movimento contraditório, 
porém progressivo, de ruptura com as políticas do gover-
no. 
Após o ato do dia 16 de agosto, dirigido por setores de 
direita e convocado pelo PSDB em sua propaganda eleito-
ral, que mobilizou em todo o país cerca de 200 mil pesso-
as e se voltou abertamente para a defesa do impeach-
ment de Dilma, o ato realizado no dia 20 de agosto foi 
motivo de táticas distintas e controvérsia no interior da 
esquerda. A manifestação do dia 20 contou inicialmente 
com uma convocatória que tinha como centro a luta con-
tra o ajuste fiscal. Mas a partir da possibilidade do ato do 
dia 16 se colocar como um sério questionamento ao go-
verno, PT, CUT e UNE passaram a dar um caráter de defe-
sa do governo ao ato. 
O problema tático da esquerda socialista em relação ao 
ato se dá quando parte desta manobra governista de ten-
tar desviar o caráter da mobilização, tendo como postura 
de não fazer a disputa política na manifestação, argu-
mentando que inevitavelmente o ato teria um caráter 
governista e por isso os setores independentes não pode-
riam participar dele, essa foi a toada de setores como o 
PSTU, o PCB, MES e outros. 
Da nossa parte, pensamos que essa postura foi equívoca, 
pois caiu no abstencionismo/sectarismo ao se abrir mão 
de dar a batalha para que a manifestação se voltasse con-
tra o ajuste, em defesa do emprego e do salário, ou seja, 
tivesse um caráter independente do governo e dos pa-
trões. Além disso, defendemos que a esquerda construís-
se no interior do ato uma grande coluna em defesa da 
independência de classe, polarizando assim diretamente 
com os setores governistas. 
 O ato do dia 20 em São Paulo contou com a participação 
de algo em torno a 60 mil pessoas, já em todo o país po-
de ter chegado a 100 mil. Essa manifestação acabou ten-
do de fato um caráter contraditório. Nos carros se prati-
cava majoritariamente uma fala incoerente, pois se de-
nunciava a política econômica do governo, por um lado, e 
se fazia a sua defesa, por outro. Na verdade, uma tentati-
va pouco convincente de atribuir o ajuste fiscal e as ma-
zelas do atual governo ao ministro da fazenda. Já no 
chão, na rua, o que predominou foi a denúncia do de-
semprego, do arrocho salarial e do ajuste neoliberal de 
Dilma. 
É necessário diferenciar as manipulações políticas da bu-
rocracia ao tentar separar Dilma de sua política econômi-
ca das confusões políticas que existem no interior de se-
tores amplos do movimento social. No primeiro caso tra-
ta-se de uma ideologia para justificar os ataques do go-

verno contra os trabalhadores, já o segundo reflete um 
movimento contraditório de consciência que pode de-
sembocar em uma ruptura com o lulismo. Pensamos as-
sim que cabia à esquerda nesse ato se colocar como uma 
cunha entre o governo e os trabalhadores, demonstran-
do que para lutar contra o ajuste é necessário lutar con-
tra o governo e contra a burocracia sindical. Mas devido 
ao sectarismo essa possiblidade de diálogo político se 
perdeu. 
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Sectarismo:  
Uma vez mais é necessário lutar contra 
ele 
 

O Espaço Unidade de Ação, formado pela Conlutas e pela 
CUT Pode Mais, está convocando para o dia 18 de 
setembro uma manifestação que tem como consigna 
principal “Marcha dos Trabalhadores e das trabalhadoras. 
Contra Dilma-PT, Cunha e Temer-PMDB, Aécio/PSDB”. 
Essa formulação das consignas está diretamente 
relacionada à política central da direção da Conlutas que é 
a de realizar uma luta em abstrato contra o governo. 
É evidente que somos a favor de que o movimento de 
massas derrube esse e qualquer outro governo que esteja 
a serviço da classe dominante. Porém, na atual conjuntura 
e com a atual correlação de forças, a defesa do 
impeachment de Dilma fortalece a direita, pois não 
contamos com um movimento de massas que possa 
suplantar o governo com uma perspectiva dos 
trabalhadores. É necessário sim construir um polo que 
tenha como bandeira a independência dos patrões e do 
governo, porém para que possamos mobilizar 
massivamente hoje devemos unificar as bandeiras em 
torno da luta contra o ajuste, a Agenda Brasil e demais 
ataques do governo e dos patrões. 
 A tática de ter como centro a luta pela derrubada de 
Dilma desconsidera totalmente a correlação de forças na 
qual estamos inseridos e o movimento de consciência que 
os trabalhadores estão fazendo hoje, ou seja, vai da luta 
contra o ajuste à luta contra o governo e os patrões e não 
o contrário.  É claro que desconsiderar isso dificulta em 
demasia que a manifestação do dia 18 de setembro tenha 
participação massiva. 
Infelizmente a linha defendida pelo Espaço Unidade de 
Ação para manifestação do dia 18 de setembro é voltada 
apenas para marcar posição e em nada tem a ver com as 
necessidades reais do movimento de massas, que é hoje 
lutar de forma independente contra o ajuste e buscar a 
unidade da esquerda para dar um combate maior. 
Defendemos a participação nessa manifestação que, 
apesar de ter uma política sectária, tem um caráter 
classista, mas o faremos de forma política independente e 
com o eixo na luta contra o ajuste e de forma 
independente do governo e dos patrões. 
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A chamada Revolução Verde pós segunda guerra mundial, 
prometia comida farta na mesa de todos os habitantes do 
planeta, a pretexto de modernização nos campos esta 
“revolução”  impôs o monocultivo em áreas extensas ex-
pulsando o camponês e sua família da terra que cultivava. 
A modernização do campo substitui grande parte de ho-
mens por máquinas, posteriormente o uso de sementes 
geneticamente modificadas, foi tratado como um passo 
de continuidade e natural a este processo. Transgênico 
ou OGM é a nomenclatura utilizado para designar os or-
ganismos que foram submetidos à engenharia genética 
para inserção em laboratório de parte do genoma de ou-
tra espécie ao seu, ou seja, uma modificação que pode 
ser parcial ou quase  total. 
Com os chamados transgênicos, com vistas para multipli-
car a produção, intensificou-se também o uso de 
agrotóxicos² e cada vez mais alterações vem sendo reali-
zadas pelas mãos de poucos e em laboratórios que órgãos 
como a ANVISA não têm acesso. A tecnologia química da 
“Revolução verde” e a utilizada hoje nos campos é prove-
niente da indústria bélica, para se ter uma ideia, durante 
a segunda guerra mundial a empresa alemã IG Farben, 
que possuía o monopólio do gás que matou milhares de 
judeus o  Zyklon B,  tinha entre sócios principais a BASF e 
BAYER. 
Se você não sabia disso, como pode confiar as informa-
ções do que consome as grandes empresas de alimentos 
que têm tais empresas como parceiras?  A desobrigação 
da informação no rótulo dos produtos transgênicos não é 
apenas uma questão a respeito do direito à  informação, 
como parte dos Direitos Fundamentais do Consumidor, 
mas de um tema que implica categoricamente sobre co-
mo e o que está indo a mesa de milhões de pessoas. 
Os alimentos transgênicos são debatidos ao redor do 
mundo, posto que os seus efeitos nos seres humanos ain-
da não são conhecidos. Mas se por um lado, aparente-
mente por enquanto não causam mal algum, por outro, 
também é sabido que tal afirmação será respondida so-
mente daqui a alguns anos de acordo com seus efeitos ou 
não no organismo humano. Tendo a possibilidade tardi-
a  de trato referente aos  efeitos negativos  devido ao seu 
consumo ou seja, há riscos. Um dos princípio básico da 
medicina e saúde para suspender uma medicação em 
seus órgãos de regulamentação é a não possibilidade da 
exclusão dos riscos e de comprovação de benefícios, aqui-
lo que não se sabe que não faz mal, não se espera que 
faça bem. 
Algumas alterações chegam a ser tão extremas que refle-
tem no visual dos alimentos,  no paladar do consumidor, 

sobre o baixo sabor 
dos alimentos, suas 
contribuições pro-
teicas e vitaminas. 
Não é incomum nas 
grandes redes de 
supermercados be-
terrabas que nor-
malmente possuem 
um sabor bem ca-
racterístico, sem 
sabor algum, bata-
tas com grande acúmulo de líquidos, frutas maiores que o 
normal e das quais suas sementes é impossível o replanti-
o, pois são estéreis. Aquela floresta, que encontrávamos 
depois de voltar de viagem na geladeira ou na fruteira ao 
deixar frutas e leguminosas, ficam a cada dia mais raro. 
Nos EUA, Inglaterra e em diversos países europeus se dis-
cute o tema  desde 1970 e muitas discussões se referem 
não apenas ao consumo, mas também sobre a introdução 
de uma semente modificada no meio ambiente e seus 
impactos. No Brasil campeão mundial de uso de agrotóxi-
cos vemos o impacto da introdução de venenos e de se-
mentes modificadas na saúde dos animais, solo, água, ar 
e principalmente na saúde dos trabalhadores rurais, setor 
da população mais atingido pelos males do câncer. 
A indústria alimentícia e o agronegócio estão nas mãos 
daqueles que podem escolher o que desejam consumir, e 
podem ditar o que os demais devem consumir conside-
rando sempre a Economia e a redução de custo. Desta 
maneira, o Projeto de Lei 4.148/2008 visa não somente a 
desobrigação das empresas a informar se o produto é 
transgênico, mas a submeter ainda mais o controle do 
alimento às grandes empresas e não atender os interes-
ses da população mas de um setor minoritário da burgue-
sia ruralista. 
Para a tramitação e aprovação da PL veio a proposta de 
realização de audiências públicas com a finalidade de in-
formar as opiniões técnico-científicas que  observam os 
reflexos dos transgênicos sobre o consumidor. No entan-
to ONGs, MST e cientistas  têm cobrado tais audiências 
no entanto, não há previsão por parte dos propositores 
da emenda (membros da bancada ruralista) e muito me-
nos dos produtores de alimentos para sua realização. As-
sim, o modo de produção capitalista tem tentado com 
sucesso e de maneira muito ofensiva apagar todo acúmu-
lo do conhecimento sobre a agricultura desenvolvido ao 
longo de seus 10 mil anos. Temos uma nova e verdadeira 
revolução a fazer! 

A “Revolução verde” e os transgênicos 
 PL que desobriga a rotulagem de transgênicos nos obriga a comer com os olhos 
fechados.¹ 
 Por Rosi Santos 
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O coletivo Professores em Movimento tem a objetivo de ser 
uma organização sindical dos professores a nível estadual 
paulista, é constituída por professores militantes do coletivo 
Práxis – Socialismo ou Barbárie e também de professores 
independentes. Todos que estejam dispostos a construir 
uma alternativa militante, que tenham por objetivo superar 
a inércia em que se encontram algumas organizações sindi-
cais que há muito tempo não constroem nada além de um 
medíocre sindicalismo atrelados apenas ao aparato e sem 
vínculo direto com a base – estão convidados a contribuir 
com esse projeto. 
Vamos construir lado a lado uma organização de base, de-
mocrática e lutadora, voltada aos interesses da classe traba-
lhadora, e a independência de classe que tenha também 
como princípio a unidade dos professores com os estudan-
tes e funcionários da educação. 
Essa nova organização aposta na construção a partir da ba-
se, que seja formativa em relação aos assuntos específicos 
da categoria como também sobre os temas relacionados à 
formação política geral. Que seja um instrumento que sirva 
tanto para organizar os professores quanto os estudantes no 
que tange as lutas na educação paulista e gerais da classe 
trabalhadora e da juventude.  
Essa proposta é fruto de uma reflexão sobre a última greve 
dos professores paulistas. Essa manifestação durou 92 dias e 
contou com muita luta e resistência da base. Nesta greve 
tivemos a oportunidade de verificar duas realidades bastan-
te distintas.  
De um lado, a direção majoritária pelega (Articulação Sindi-
cal desenvolveu uma política que não permitiu que a mobili-
zação desenvolvesse todo o seu potencial, apesar das gran-
des passeatas realizadas semanalmente no centro da cidade.  
A política da direção foi desenvolver uma greve com o intui-
to apenas de “desgastar” o governo estadual, representado 
pelo Sr. Alckmin. Ao não apostar em uma ação radicalizada 
quando havia possibilidade para isso, a greve acabou enfra-
quecendo e sendo derrotada. Infelizmente essa política foi 
seguida pela maioria dos setores de oposição. 
Por outro lado, apesar de no dia 13 de março a categoria 
ainda não estar madura o suficiente para o enfrentamento 
com o com o governo do estado, parte da categoria 
(vanguarda) não hesitou e aderiu à greve, devido às demis-
sões dos professores contratados, aos fechamentos das sa-
las de aulas em todo o estado e a proposta de reposição 
zero. Aparentemente uma mobilização que demonstrava 
que iria naufragar logo ganhou corpo e muita resistência. E 
para surpresa da direção pelega da APEOESP, a ala mais jo-
vem, que iniciou seu ingresso no ultimo ano, e que ainda 

não tinha vivenciado os desgastes da categoria começou a 
dá a tônica de resistência. Ao perceber isso, a direção usou 
de todas as manobras para desmontar a nossa greve 
Os setores de oposição também não tinham nenhuma políti-
ca para o movimento que começava a crescer a cada dia de 
assembleia e acabou embarcando na política desenvolvida 
pela direção do nosso sindicato. 
O balanço de derrota de mais uma greve da categoria só 
vem demonstrar que a direção desse sindicato (Articulação), 
inclusive de sua ala de esquerda, está falida politicamente. 
Essa direção não foi capaz de compreender que estamos em 
uma nova dinâmica da luta de classes que requer superar a 
fragmentação pela qual passa a escola, os trabalhadores da 
educação, os estudantes e a comunidade.  
O governador Alckmin e o secretário da educação Hermann 
já se prepararam para iniciar, ou seja, aprofundar o desmon-
te da educação estadual, como a reforma curricular do ensi-
no médio já para o próximo ano, onde será testado e apri-
morado em algumas escolas selecionadas como projeto pilo-
to. E se não houver uma resistência por parte de nossa cate-
goria para barrar a implementação desse projeto em toda a 
rede estadual estaremos dando mais um passo atrás frente 
aos ataques do governo Alckmin. 
Assim, chamamos todos/as lutadores e militantes para cons-
truir o Coletivo Professores em Movimento como um pólo 
de luta no interior do sindicato para que este se coloque à 
altura dos imensos desafios políticos e organizativos que a 
luta contra o desmonte da educação pública exige. 
*Ramos Félix é Professor Licenciado em Matemática e atua 
na Rede Pública Estadual Paulista. 
 
 

Entre em contato: 
ramofelix@hotmail.com ou (11) 967019451 

Manifesto:  

Construção da Corrente Sindical Professores em 
Movimento 
Por Ramos Felix* 
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O Ato contra a política e mentalidade machista den-
tro da universidade que reuniu quase 500 mulheres, 
foi um passo importante no combate a violência 
contra as mulheres e também ao novo projeto de 
policiamento da reitoria. 

Recentemente a USP ganhou novamente as páginas 
de noticiários sobre casos de estupros dentro dos 
campi, trotes machista, e do blog misógino de estu-
pradores que colocam um sinal de alvo sobre as mu-
lheres da USP, principalmente as da unidade de Hu-
manidades, FFLCH. 

A universidade de outra parte, quer responder a isto 
incluindo na comunidade universitária a polícia que 
estupra e mata nas periferias, enquanto algumas ru-
as do campus Butantã como a rua do Matão -
principais locais dos agressores- seguem se quer com 
iluminação. 

Nossa dor não é bode expiatório da reitoria! Fora 
machistas, fora PM! 

A polícia não é um aliado ao combate a violência, 
mas é na verdade o assédio e a violência institucio-
nalizada. Desde do acordo entre PM e USP em 2011 
os casos de violência a mulheres e outros violências, 
tem crescido enormemente e a justificativa de mais 
segurança da reitoria, caiu por terra. A única coisa 
que diminui não foi a violência mas a liberdade de 
atuação do movimento devido a prisões e processos 
a estudantes e trabalhadores lutadores, as próprias 
mulheres já sentiram na pele o abuso da polícia, na 
ocasião da desocupação da reitoria em que diversas 
foram agredidas e insultadas, entre elas uma estu-
dante torturada em uma sala à parte das demais. 

E agora em 2015 novamente a reitoria tenta potenci-
alizar a ação da polícia dentro da universidade, a rei-
toria tomou esta medida sem consultar os diversos 
agrupamentos de mulheres composto por estudan-
tes, trabalhadoras e professoras, e sem abrir um diá-
logo franco e aberto com o conjunto da comunidade 
diante da gravidade do problema. Assim tal medida, 

não somente feri novamente a já fraca democracia 
da USP mas como retira o protagonismo das mulhe-
res no combate a sua opressão vivida cotidianamen-
te.  

Isto não é nenhuma surpresa e as mulheres não 
possuem nenhuma ilusão na reitoria patriarcal, pois 
é sabido que a mesma tem como propósito minar 
toda intervenção critica dentro da universidade cri-
ando condições mais favoráveis para repressão poli-
cial contra o movimento estudantil de mulheres e 
trabalhadores. 

Desta maneira, as mulheres estão dando uma res-
posta categórica, se levantado contra a política que 
privilegia a vigilância e controle dos espaços e seus 
corpos! Demonstrando que machismo se combate 
na raiz e todos os dias. Entendemos que o Congresso 
dos Estudantes da USP deve tirar diretrizes para o 
movimento no próximo período na USP, tirar um 
programa de enfrentamento a violência contra as 
mulheres e de combate ao avanço da militarização 
da universidade. 

 

Machistas com ou sem fardas não passarão!  

Universidade de São Paulo: 
Mulheres lutam por políticas contra o controle 
dos espaços e de seus corpos 
Por Rosi Santos 
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De forma geral, o “clima de rebelião” instaurado em todo o 
mundo pelas manifestações de indignação e revolta contra 
o aprofundamento dos ataques à classe trabalhadora pelo 
imperialismo neoliberal, tem apontado algumas possiblida-
des de reconformação política do movimento operário-
popular em geral e do movimento socialista em particular. 
O caráter multitudinário dessas manifestações e as saídas 
políticas “progressivas” apontadas em alguns países renova-
ram as esperanças da esquerda brasileira, a partir de junho 
2013, de que tal se daria assentado em um amplo movimen-
to de massas que se levanta-se. 
Afinal, como um pontapé em porta entreaberta, os milhares 
de jovens nas ruas, escancarou o cenário de uma crise políti-
ca criada pelo esgotamento do pacto “lulista” com a burgue-
sia para a manutenção de um governo preventivo. Mostrou 
que a base de sustentação desse período, calcada na juven-
tude, nas camadas médias e nos setores mais marginaliza-
dos dos trabalhadores, mantinha-se somente pelo frágil fio 
destes últimos. 
Demonstrou o rompimento com o petismo como forma de 
participação política e, num momento de vacilação de sua 
liderança inicial, passou por cima das mesmas e abriu uma 
caixa de pandora de insatisfações que fez ampliar o movi-
mento e sacar um grande conjunto de reinvindicações em 
busca de um programa. Ou seja, lançou à mesa mais do que 
uma possibilidade, mas a real situação de campos abertos 
para ocupação de qualquer setor que se constitua numa 
força orgânica consolidada (nesse momento ausente inclusi-
ve à direita), capaz de disputar a maioria dessa juventude 
trabalhadora. Cabe, então, à esquerda revolucionária (até 
mesmo pelas concordâncias em matéria da estratégia) dar 
um passo real e decisivo à frente na unificação das lutas dos 
trabalhadores no campo de ação que a eles compete: as 
ruas. 
A NECESSIDADE DE UMA FRENTE UNITÁRIA DE AÇÃO 
A atual quadra porque passamos tem aparentado uma reto-
mada de ações da classe operária, em face de diversas a-
ções paredistas que vem se multiplicando desde 2013 na 
defesa, principalmente, dos postos de emprego.  No início 
do mês foram os trabalhadores da Petrobrás que fizeram 
uma paralização de 24 horas contra a venda dos ativos da 
empresa. Ao lado disso, massivas greves de trabalhadores 
da educação, em todos os níveis, tem proliferado por todo o 
país. Quanto à juventude tem se posicionado, principalmen-
te, na retomada dos movimentos contra o aumento de pas-
sagens, por moradia e nas de gênero, etnia e contra a vio-
lência policial. 
No entanto, a ausência de uma representação política capaz 
de dar unidade e conteúdo ás manifestações, continua se 
apresentando muito claramente. Alguns setores apontam a 
necessidade de recriar o junho de 2013. O que é preciso é 
perceber que a história já abriu o processo e não pede a 

repetição de atos, mas a percepção concreta de que a ju-
ventude trabalhadora vive um momento de transição de 
projetos e lideranças. 
De um modo geral as manifestações contra os ataques do 
plano de ajuste do governo e das contra reformas trabalhis-
tas e política (impostas pelo setor conservador da direita), 
não assumiram o papel de catalisador das demandas difusas 
e fragmentadas das ruas. 
Chamados por frentes contra a direita e pela democracia; 
por frentes eleiçoeiras de esquerda contra a direita e o go-
verno Dilma, em contraposição ao chamado minoritário 
(mas com alguma capacidade massiva de aglutinação, as-
sentado no impeachment de Dilma) dos setores mais reacio-
nários da burguesia, não tem conformado um programa 
possível de ser assumido pela classe, seja ele qual for. 
No entanto, o que se apresenta mais concretamente é que: 
na ausência de um projeto de ação do conjunto da esquerda 
revolucionária, o espaço majoritário poderá ser ocupado 
por um “consenso nacional”, historicamente caro aos seto-
res da burguesia nacional, que conserve Dilma e parte das 
políticas compensatórias para o lumpesinato, em troca do 
aprofundamento das medidas de ajuste impostas pelo FMI e 
pelo imperialismo. 
Tudo isso tem sido demonstrado nos exemplos de Espanha 
e Grécia (não deixando, claro, de entender suas particulari-
dades). É hora de deixarmos somente de aprender com es-
sas lições e partir para o exercício prático. Exercer uma polí-
tica real de confluência das forças de esquerda e pela inde-
pendência de classe na conformação de uma frente de ação 
unitária, sindical e popular, que organize os trabalhadores 
em movimento pela base e nas ruas consiga a necessária 
sustentação, pelos debaixo, de um projeto anticapitalista e 
socialista, que defina caminhos e que some e receba a soli-
dariedade dos trabalhadores em luta no mundo. 
A ESQUERDA REVOLUCIONÁRIA E SEUS MOVIMENTOS 
Até o momento, em nosso país, as principais organizações 
revolucionárias tem se demonstrado insuficientes na apre-
sentação de um programa capaz de unificar os reclamos dos 
trabalhadores contra a inflação, o desemprego e a opressão, 
posto que se recolheram na defesa de seus aparatos. 
Partindo de uma postura auto proclamatória, os camaradas 
do PSTU se auto estabeleceram como a organização hege-
mônica das esquerdas ao propor frentes políticas sob o seu 

Esquerda:  

Agrupar as fileiras e construir as barricadas da luta 
 

Por José Roberto Silva 
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exclusivo comando, ao mesmo tempo em que mantém sua 
central sindical, Conlutas, em posições economicistas no 
encaminhamento das lutas dos sindicatos em que tem influ-
ência e direção. Esse defensivismo do aparato impediu, por 
exemplo, que a lutas dos funcionários da GM tivesse um 
encaminhamento mais radical e efetivo desde os primeiros 
ataques da patronal anos atrás, acabando por ter que seguir 
a massa de trabalhadores na última greve pela manutenção 
dos postos de trabalho e portanto incapacitado de exercer a 
direção política da mesma, que está aparelhado, em princí-
pio, para ter. Foram essas posturas sectárias que impediram 
a unificação com a Intersindical e a ampliação da influência 
sobre maiores extratos de classe. 
Sectarismo que propiciou discursos vazios de vanguardismo 
esquerdista e levou o PSTU (junto com MES, PCB e LER-QI) 
por posicionar-se contra a participação na manifestação do 
dia 20 de agosto e chamar um ato para o dia 18 de setem-
bro pela queda de Dilma, do Congresso Nacional e do PSDB, 
ao lado da central do PCdoB e do “quercista” PPL (ex MR-8). 
A manifestação de 20/08, ainda que chamada pelas forças 
governistas, permitiu que o agrupamento de esquerda pre-
sente (formado por Intersindical, Práxis, Esquerda Marxista, 
LSR e setores da direção do PSOL) dividisse as atenções e 
exercesse importante influência sobre a base do governismo 
ali presente, com a consigna “NEM GOVERNO, NEM PA-
TRÕES”. A ausência dos companheiros impediu uma ação 
mais incisiva. 
Ou seja, o discurso está descolado da práxis e quanto mais 
se aprofunda a espera de que, por cima, mantendo o esque-
matismo de uma ação revolucionária antiquada, a classe 
trabalhadora se organizará, mais distante dos espaços deixa-
dos pelo passado traído estaremos. 
O máximo que se conseguirá é que agrupamentos como a 
LER-QI, hoje denominada MRT, de forma acrítica, após pas-
sar anos criticando a frente eleitoral PSTU/PSOL, inclusive a 
de 2014, tenham “caído em si” e digam simplesmente numa 
carta à direção desse partido, que os 1,6milhões de votos de 
Luciana Genro expressam ”ainda que de forma minoritária, 
parte das aspirações progressistas dos trabalhadores e da 
juventude que protagonizaram as jornadas de junho de 
2013 e as greves que vêm atravessando o país. Essa tendên-
cia foi demonstrada pelo crescimento eleitoral que o PSOL 
teve em algumas das cidades de maior concentração operá-
ria do país”. 
Não há nenhuma contradição no pedido do MRT de entrada 
no PSOL (o qual apoiamos desde já), nem na argumentação 
em si, mas, o que ela denota, pela falta de autocrítica e pela 
visão reduzida do papel a ser cumprido pelo PSOL, é outra 
coisa: fortaleçamos o aparato eleitoral que, pela visibilidade 
que teremos, a classe trabalhadora nos seguirá, pura e sim-
plesmente, porque defenderemos “nossas ideias revolucio-
nárias fazendo parte desse processo político progressista 
que consideramos que irá atravessar o PSOL no próximo 
período.” Nada mais elitoralista. A caminharmos tão somen-
te com essas posições, a classe dominante, com seu aparato 
midiático e a força econômica, ocupará os espaços de ma-
neira tão somente virtual, pactuando novas propostas 
“reformistas” de manutenção da exploração e acrescentare-
mos mais páginas ao calendário da reorganização do movi-

mento popular e dos trabalhadores. 
AGRUPAR AS FILEIRAS E LEVANTAR AS BARRICADAS  
Os exemplos dos processos grego e, principalmente, espa-
nhol, bem como, alguns presentes na América Latina, tem 
apontado uma reorganização do movimento operário e popu-
lar de baixo para cima, por uma confluência das forças classis-
tas em contraposição aos processos de ajustes e aprofunda-
mento da exploração da massa trabalhadora. Processos de 
ação nas ruas e construção de instrumentos de frente política 
com força no apoio popular capaz de enfrentar nas eleições o 
imperialismo. 
Evidentemente os processos particulares não se dão por có-
pia, porém, a reafirmação política do neoliberalismo dentro 
da crise, obrigando os governos do capital a aumentarem a 
exploração e a violência contra as manifestações da classe 
trabalhadora em todo o mundo, tem igualado as condições 
mínimas de contraposição à voracidade destes movimentos 
dos países centrais do capitalismo. A realidade tem levado 
todos a perceberem que para além das insatisfações há uma 
disposição forte dos trabalhadores dos serviços públicos, de 
setores fundamentais da produção e, principalmente dos jo-
vens, de não conformismo com a situação que se arrasta já de 
algum tempo. No entanto, a ausência de uma linha de unida-
de destes movimentos continua presente e não será alcança-
da por eles mesmos, porque relegados ao fundamental espon-
taneísmo das massas, mas, sem uma direção política conse-
quente. 
Contra isso, é necessário que superemos a fragmentação das 
forças de esquerda e, principalmente, as ações reducionistas e 
sectárias apresentadas nesse momento, e que assumam a 
responsabilidade política de conduzir a nível nacional, a cons-
trução de uma Frente Unitária de Ação, sindical e popular, 
que dialogue claramente com os movimentos e com os traba-
lhadores, a partir do eixo fundamental da luta contra as medi-
das de ajustes exigidas pelos patrões e impostas pelo governo. 
No campo da construção do instrumento político com inde-
pendência de classe, as eleições de 2014, para além de instau-
rar o caos político entre os setores da burguesia, mostrou, 
com os votos do PSOL, que a juventude não perdeu suas refe-
rências à esquerda, mas, exige muito mais para se deixar diri-
gir e voltar a se organizar para uma luta mais profunda. 
Para tanto, é fundamental que o PSOL assuma uma linha mais 
unitária de ação em suas hostes se apresentando nas ruas 
como uma organização que se construiu para muito além das 
perspectivas eleitorais e de construção de aparatos até o mo-
mento vigentes e se constitua efetivamente na força aglutina-
dora das fileiras da esquerda revolucionária na construção de 
uma Frente Política, com independência de classe, que come-
ce a se afirmar com vistas, inclusive, aos embates eleitorais 
que virão. Este é um espaço por demais importante de reto-
mada da militância política de esquerda de grande parcela da 
juventude trabalhadora que hoje se encontra arredia às for-
mulas tradicionais engessadas que se apresentam. 
Também para isso, o sectarismo de PSTU, PCB e setores do 

PSOL, terá que ser varrido, em nome de uma conjunção elei-

toral e programática, que organize os debaixo por baixo, e 

construa as condições de erguimento de um verdadeiro ins-

trumento político revolucionário, que coloque o programa 

anticapitalista e socialista, lastreado no poder insuperável dos 

trabalhadores levantando as suas barricadas nas ruas. 
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A seguinte nota é uma tradução do texto de Marina Hidalgo Robles militante argentina de nossa agrupação feminista 
Las Rojas, sobre a prostituição e a perspectiva revolucionária. Vemos a necessidade de sua tradução por duas razões a 
primeira delas é a necessidade de aprofundar o debate sobre este tema, chamando a esquerda para uma reflexão pro-
funda de que a prostituição é mais uma mazelas da sociedade patriarcal e que de nossa parte, consideramos a explora-
ção sexual como mais um resultante dela. E que a exploração da prostituição, precisa ser combatida, pois em nada be-
neficia as mulheres, é neste aspecto que polemizamos com a organização PTS partido que representa o MRT 
(anteriormente Ler-QI) no Brasil. 
A outra razão, foi a aprovação da proposta de descriminalização da prostituição pela organização Anistia Internacio-
nal, neste mês de agosto de 2015. Tal aprovação é um escândalo pois desconsidera a realidade mundial de tráfico de 
mulheres e crianças, em sua maioria imigrantes no caso da Europa e EUA e pobres em todos os casos. A proposta pas-
sou “confortavelmente” pela maioria dos votantes, de acordo com Sarah Beamish, membro do conselho que auxiliará 
na elaboração da proposta final o que tende a ser o mesmo caminho da proposta final. A proposta visa descriminaliza-
ção também para clientes, a cafetinagem e gerentes de bordéis, desde que “não exerçam pressão sobre as trabalhado-
ras”, este é o ponto mais controverso da resolução, pois resulta em como mensurar isso. 
Mulheres, meninas são traficadas em todo o mundo, milhares de mulheres em situação de vulnerabilidade não veem 
outra saída senão a exploração do próprio corpo e entram em uma rede de exploração em que é praticamente impossí-
vel de sair. E neste sentido, Marina Hidalgo Robles é categórica, dizendo que: Nenhum “trabalho sexual” é autônomo, 
mas uma mazela que atinge as mais pobres e vulneráveis. (BA) 

Polêmica: 
Nenhum “trabalho sexual” é autônomo 
Por Marina Hidalgo Robles 
Tradução: Bárbara Alves 

A propósito das campanhas presidências, a organização 
AMMAR Argentina – organização de mulheres em situa-
ção de prostituição que se diz lutar pelos “direitos tra-
balhistas” das trabalhadoras sexuais – realizou um ques-
tionário aos candidatos para saber suas opiniões a res-
peito do tema. Chamaram atenção daquelas e daqueles 
que lutam contra todas as formas de pressão contra as 
mulheres, as respostas do candidato do PTS Nicolás del 
Caño -(partido no Brasil análogo ao MRT, nova denomi-
nação da Ler-QI)-  proclamando a defesa da prostituição 
de mulheres. Como organização feminista socialista e 
revolucionária, nos interessa polemizar com essa posi-
ção, elevando um programa abolicionista que dê res-
posta ao problema da exploração sexual. 
Os argumentos de Nicolás são poucos e errôneos, assi-
nala que o consentimento de uma mulher para prostitu-
ir-se basta para que não haja exploração de terceiros; 
faz dissociação entre as redes de prostituição, de sua 
finalidade a exploração e opressão sexual, 
“consideramos que não té o mesmo as redes de explo-
ração para exploração sexual e a situação das pessoas 
em exercício da prostituição” e que enquanto se luta 
por uma sociedade sem exploração nem opressão, não 
há medidas para tomar: “sabemos que a prostituição – 
em uma sociedade mercantilizada como a atual – é algo 
que não se pode eliminar simplesmente com boa vonta-
de nem com decretos”. 

Nós de Las Rojas partimos do entendimento que a ex-
ploração sexual é a sujeição de uma pessoa a qualquer 
tipo de atividade sexual, onde existe uma troca (seja 
monetária, ou por espécie – comida, refúgio, proteção, 
etc). Falar de exploração assinala sobre a relação desi-
gual que se estabelece em todas as situações de prosti-
tuição: além da presença de alguém a mais que a mu-
lher explorada aproveitando sua situação de vulnerabili-
dade – um policial que cobra a carona, um inspetor que 
frequenta prostibulo,  e incluso o cafetão que com seu 
dinheiro faz uso e abuso do corpo dessa mulher. 
Nós feministas socialistas, entendemos que esta situa-
ção se dá no contexto da sociedade capitalista patriar-
cal, onde o corpo e a sexualidade das mulheres não são 
mais que um bem que se pode comprar e vender para 

Socialismo ou Barbárie 



11 

satisfazer o prazer e desejo de outros. 
A exploração sexual é a reafirmação do lugar de subor-
dinação das mulheres; quão dos outros é sua própria 
sexualidade que pode ser alugada por um “preço”. Su-
por que o consentimento de uma mulher para ser ex-
plorada por um homem, que possui dinheiro, pode ser 
de maneira “autônoma e e de autogestão” é negar por 
completo as determinações patriarcais que se agudizam 
nas mulheres  mais pobres, que se encontram na explo-
ração sexual como única fonte de renda, Nicolás fala do 
exercício da prostituição “com pleno direito da autono-
mia das mulheres sem estarem sujeitas a exploração de 
terceiros”. 
Supondo, o candidato que uma mulher pode livremente 
negociar “um preço” com um cafetão, negociar o uso de 
preservativo, evitar práticas sexuais que não deseje, o 
não consumo de drogas, livremente sem coerções nem 
violências? As inúmeras situações de violência as quais 
são submetidas às mulheres em situação de exploração 
sexual por parte de aliciadores, policiais e cafetões é 
indiscutível, isso é expressivo nos relatos de companhei-
ras que tem sido ou foram vitimas. 
Parece que para, Nicolás autodeterminação das mulhe-
res é quase uma questão de vontade. Não sabe que os 
aliciadores e exploradores não vão deixar seu negócio 
por uma sanção de lei? Ademais, para que uma mulher 
ou um grupo de mulheres possam formar uma coopera-
tiva, requerem de meios econômicos para fazê-lo, justa-
mente os meios que lhe faltam é o que as jogam nas 
redes se exploração sexual. Na Holanda onde está lega-
lizado as “trabalhadoras sexuais” – tal como postula Del 
Cano – as vitrines legalizadas para estas práticas devem 
ser alugadas. A posse esta nas mãos de são poucos ou 
seja, cafetões, que as alugam por turnos (entre 8 e 12 
horas) a mulheres. 
Na mencionada votação Nicolás declarou: “Nos pronun-
ciamos a favor da auto-organização de todas as pessoas 
que se encontram em situação de prostituição para de-
fender seus direitos com plena autonomia, sem esta-
rem sujeitas a exploração de terceiros nem a tutela do 
Estado”. Porém, como as mulheres vão defender sua 
autonomia da tutela do Estado se não estão lutando 
contra essas redes de exploração, quando o próprio Es-
tado é o que garante seu funcionamento? Sonia Sán-
ches já havia explicado muito bem o papel do Estado 
Cafetão, dando conta não somente das relações opres-
sivas da nossa sociedade, as implicâncias dos funcioná-
rios do estado, juízes, legisladores, forças de segurança, 
etc., na sustentação das redes de prostituição. 
Assim, Nicolás sustenta uma ideia muito difundida, que 
tem na base justificar a existência da exploração sexual; 
e separá-la da prostituição e tráfico de mulheres, 
“consideramos que não é o mesmo o tráfico para a ex-
ploração sexual e a situação de pessoas em exercício de 

prostituição, sendo um elemento distinto, a apresenta-
ção disto como escravidão das pessoas cessa todas suas 
liberdades, sem poder de decisão nenhum.” 
A prostituição não é um negócio qualquer e nem menor 
é um  negócio muito rentável para os aliciadores. O trá-
fico (quer dizer o sequestro de pessoas para a servidão 
sexual) é um ciclo importante para manter as mulheres 
submetidas e a maior fonte de renda das redes de pros-
tituição. Milhares de mulheres, são sequestradas manti-
das em cárcere de exploração, e não para apenas fica-
rem trancadas. Por isso não se pode separar uma coisa 
da outra. 
Por último, porém não menos escandaloso, o candidato 
declara que a prostituição não pode ser eliminada “com 
boa vontade e decretos!” Bem, resulta-se que as luta-
doras revolucionárias conta muita mais do que com a 
boa vontade, elas propõem o caminho da luta nas ruas 
pela abolição das redes de exploração sexual e tráfico, 
que é a luta contra esse conjunto de relações de opres-
são e exploração, é a luta contra o Estado patriarcal e 
capitalista. Nesse sentido, nós feministas socialistas lu-
tamos para tirar do Estado burguês tudo que possamos 
para melhorar as condições de vida das mulheres. Luta-
mos o ano inteiro e também levantamos essas reivindi-
cações inclusive na campanha eleitoral a qual concor-
re  Nicolás (sem maquiar nosso programa demagogica-
mente). 
Por trabalho digno para todas as mulheres e integração 
do trabalho doméstico a produção social creches, lavan-
derias e restaurantes públicos de qualidade nos bairros 
populares. Prioridade as mulheres vitimas de explora-
ção sexual e violência familiar em moradias seguras. 
Prisão efetiva aos aliciadores e a todos que lucrem com 
a exploração sexual. Demissão  e prisão aos funcioná-
rios cumplices por ação de omissão. Trabalho digno e 
assistência integral sem preconceitos para as mulheres 
resgatadas das redes de exploração e para as vitimas de 
exploração sexual. 
Abolição dos códigos penais que perseguem e que cul-
pabiliza as mulheres. Prisão aos abusadores e feminici-
das. Refúgio e instituições de convívio de alojamento 
para as mulheres e seus filhos e filhas. Programas de 
atenção às mulheres com formação na problemática e 
perspectiva de gênero. Educação sexual pública, laica e 
cientifica que se oriente a banir a noção de submissão e 
menosprezo feito às mulheres e trans. 
Aborto legal, seguro e na rede pública de saúde. Progra-
mas efetivos de anticoncepção. Estado definitivamente 
laico. Fim dos subsídios à educação religiosa e abolição 
da isenção de impostos a igreja. Unidade do movimento 
de mulheres com o movimento operário e popular para 
destruir o capitalismo patriarcal e construir uma socie-
dade sem exploração nem opressão. 
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Pierre Broué dizia que esta era uma parodia acima 
circulou amplamente na URSS durante os anos dos 
grandes expurgos (1937 e 1938) . Teruel era uma 
cidade espanhola que tinha mudado de mãos estava 
entre os republicanos e os Franquistas na guerra ci-
vil daqueles dias . A piada referia-se à magnitude da 
repressão daqueles anos que alcançou cerca de 8 
mil detidos e  700.000 fuzilamentos. O stalinismo 
riscou do mapa quase mais pessoas do que Franco 
na guerra civil espanhola. 
Sobre os expurgos do stalinismo há rios de tinta es-
critos. Por isso o que de novo poderia ser dito sobre 
eles? 
Neste caso,  queremos apenas destacar alguns pon-
tos que servem aos objetivos deste texto. Buscamos 
delimitar duas visões: a primeiro, aquela linha muito 
conhecida e igualmente estupida de continuidade 
entre bolchevismo e o stalinismo. A segunda, no 
campo do trotskismo tradicional, que vê os expurgo 
como um evento de consequências eminentemente 
políticas. Contrário a isso a nosso ver os expurgos 
não só contribuiu para enterrar a Revolução Russa 
politicamente, como  acabou por desalojar do poder 
para a classe trabalhadora. Foi um evento de conse-
quências qualitativamente  maiores  do que  normal-
mente foi avaliado nas fileiras do marxismo revolu-
cionário. 
Qual foi o resultado específico disso? Simplesmente 
o desaparecimento definitivo do partido bolchevi-
que  e a criação do partido stalinista. Stalin não o 
alcançou ao tentar burocratizar o partido bolchevi-
que; aliás,  mesmo estava satisfeito com a primeira 
geração estalinista que festejou seu triunfo sobre as 
tendências - e primeiríssimo lugar, a Oposição de 
esquerda- oposição no "Congresso dos Vitoriosos" 
de 1934. 
Com os expurgos de 1937 e 1938 devastou Stálin 
também com este primeira geração stalinista, gera-

ção esta que ainda tinha algumas das marcas da era 
revolucionária, dando origem a outra inteiramente 
nova conduzida por uma geração dirigente  líder do 
partido, mui tos dos membros  os principais não 
chegavam a  mais dos que 40 anos, ou seja estavam 
bem distantes do período que os antecederam. 
Werth fala do grupo stalinista que consistituido na 
luta "contra toda a oposição," incluindo nela Kaga-
novitch, Voroshilov, Molotov, Mikoyan, Adreiev, 
mas também o mais jovem Zhdanov, Malenkov, Be-
ria e Iejov (Terror e desenvolvimento. Stalin e seu 
sistema p. 190). 
" A renovação de quadros foi espetacular: no início 
de 1939 , 293 de 333 secretários regionais do parti-
do de 26.000 a 33.000 altos funcionários de  nomen-
clatura do Comitê  Central estavam em suas posi-
ções por menos de um ano. No início de 1937, 88% 
dos secretários regionais eram os que tinham aderi-
do ao partido antes de 1923; dois anos depois, esse 
número caiu para 18%  a grande maioria (65%) dos 
recém-promovido a esses postos-chave vinham do 
após o "Grande Giro " stalinista  1929 " ( Werth p. 
192). 

História: 
Estado Operário e contrarrevolução burocrática   
Quando a classe operária é desalojada definitivamente do poder 
 

Por Roberto Sáenz 

 
“Eles tomaram Teruel! 

E sua esposa também?" 
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Aqui nós explicamos por que a nossa abordagem dá 
dimensões sociopolíticas a este evento , a priori, 
puramente político , como é tradicionalmente inter-
pretado. 
Com a revolução, o poder permaneceu nas mãos do 
partido em que dominava amplamente os soviets, e 
cuja a dominação foi se ampliando ainda mais nos 
anos seguintes: o Partido Bolchevique. O poder nas 
mãos do partido significava que ele também corres-
pondia  por meio dele as instituições a gestão dos 
meios de produção nacionalizados e do excedente 
social. Nos primeiros anos, é a mais pura verdade 
que o partido e os soviéts foram os que melhor  go-
vernou a classe operária russa. Mas, com o esvazia-
mento dos soviéts  no início dos anos 20, e, em se-
guida, a mudança de natureza do Partido Bolchevi-
que  (processo  que terminou se cristalizando nos 
grandes expurgos). E o partido stalinista se consoli-
da deslocando a classe operária do poder por meio 
da destruição final do seu partido, a garantia última 
do seu poder. 
O que acontece em um Estado operário em que sua 
propriedade o partido é centralizada nas mãos do 
Estado, e quanto a classe trabalhadora desalojada 
do poder? 
É possível em uma sociedade de transição que a 
classe trabalhadora seja politicamente expulsa do 
poder, mas mantivesse a sua posição dominante no 
campo econômico e social? 
A resposta a ambas as perguntas se resumida a u-
ma: quando o excedente social (o esforço de traba-
lho global da sociedade que adquire a forma de 
mais valia estatizada ) , passa a ser administrada por 
uma camada social externa a classe, que é quem 
efetivamente detém os meios de produção expro-
priado, a burguesia, o Estado já não 
é  "operário”.  Essa é a verdadeira chave para a defi-
nição de Estado operário:  quem, que classe que fra-
ções da classe realmente detém o controle do exce-
dente social, da produção. Se esse extrato social se 
eleva cada vez mais acima da classe trabalhadora há 
mais formação inorgânico da própria, a  " questão 
social "  se aprofunda com uma camada privilegiada. 
Também não é por causa de meras formas jurídicas 
de propriedade : se trata do conjunto do trabalho 
humano realizado sob condições em que a produ-
ção de riqueza continua dependente de trabalho 
esforço humano (de uma forma ou de outra ainda 
prevalece, mesmo com restrições, a lei do valor. O 
despejo político da classe operária do poder signifi-

ca , dialeticamente, despejo sociais e a perda do ca-
ráter  operário do Estado, ocorre enquanto a propri-
edade permanece estatizada. 
Não há maneira de separar uma coisa da outra, co-
mo é tradicionalmente feito em trotskismo. A pro-
priedade estatal não estava nas mãos da classe tra-
balhadora, mas nas da burocracia : uma capa social, 
inimiga e hostil, e não a " líder " ou " representante 
" da classe trabalhadora. Temos escritos em outros 
textos que a burocracia soviética era mais do que 
uma mera burocracia. Era a única camada social pri-
vilegiada e dominante da sociedade soviética , no 
sentido pleno da palavra.[1] Esta análise leva-nos ao 
debate sobre a verdadeira natureza dos expurgos e 
seus traços extraordinariamente violentos, circuns-
tâncias que deve dizer algo sobre a natureza dos 
processos subjacentes. Se os expurgos serviram de-
finitivamente para completar a evacuação da classe 
trabalhadora do poder, portanto, separa-la  da ges-
tão da economia (da planificação e da administra-
ção do excedente social), é certo que suas conse-
quências foram um marco na perda qualitativa do 
caráter operário do Estado, sob protestos das abor-
dagens doutrinárias da questão: " Um dos objetivos 
(e, consequentemente, um dos resultados) do 
"período Yezhov”  foi a destruição da memória soci-
al e histórica da população, que é passado de gera-
ção em geração. 
Uma espécie de terra arrasada foi formado em tor-
no dos líderes assassinados do bolchevismo , na me-
dida em que as suas esposas, filhos e companheiros 
mais próximos foram eliminados depois deles. O 
medo evocado pelo terror stalinista deixou sua mar-
ca na consciência e no comportamento de várias 
gerações de cidadãos soviéticos; para muitos signifi-
cou erradicar a disposição, os desejos e a capacida-
de de se envolver no pensamento ideológico hones-
to. Ao mesmo tempo, os informantes da  época de 
Stalin continuou levando este projeto; eles tiveram 
boa vida, seu bem viver e a prosperidade de seus 
filhos eram garantidos através da participação ativa 
nas  expulsões, tortura e tudo o mais”[2]. Terrível 
"Estado operário" em que só sobrevivem os delato-
res...O importante aqui é  dar conta da atomização 
em que ficou desaparecida a classe trabalhadora 
russa. É muito difícil conceber como "dominante" 
uma classe social totalmente fragmentada, sem ins-
tâncias independentes nem meios de  organização 
que lhes fossem próprios (político ou sindicais), em 
meio a uma "guerra de todos contra todos" ligados 
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à sobrevivência e ao roubo da propriedade do Esta-
do, como foi ocorrendo as décadas posteriores da 
saída da segunda guerra. 
Estamos de acordo a este respeito com o que levan-
tou Claudio Katz, e em que citamos em outras o-
bras: se as vitórias do mês de Outubro viveram na 
consciência da população até o entre-guerras, e  se 
perderam definitivamente no pós guerra. A imensa 
maioria dos cidadãos soviéticos perceberam o regi-
me como estranho e como um instrumento da bu-
rocracia, e por isso, não o defendeu quando ele en-
trou em colapso. A noção de Estado operário buro-
cratizado omite esta dimensão subjetiva e se limi-
ta  simplesmente desenhar um retrato sociológico 
das classes e extratos dominantes na URSS. Tal  foi o 
efeito real dos expurgos, sendo seus maiores desta-
ques: a extrema atomização da classe trabalhadora 
sob a burocracia stalinista. Apesar desta fragmenta-
ção ter trazido  manifestações esporádicas e herói-
cos de resistência aqui e ali, defina um fato histórico 
do qual nunca se recuperou. E não era sobre a ato-
mização de qualquer classe trabalhadora, mas a pri-
meira na história que havia assumido o poder! 
O trotskista norte-americano David North, que tra-
balhou no começo dos anos 90 com o historia-
dor  trotskista Vadim Rogovin, percebeu as ansieda-
des e vicissitudes deste sobre este problema: "Para 
manter seu próprio equilíbrio emocional, Vadim 
tentou, enquanto era possível, manter uma certa 
distância dos acontecimentos políticos diários. Se-
gundo Avner Siz [amigo de Rogovin]  "quando ve-
mos as notícias na televisão nós vemos apenas dois 
tipos de pessoas, idiotas e gangsters”. Vadim tentou 
concentrar-se, tanto quanto possível em seu traba-
lho histórico. Mas o nível de degradação intelectual, 
social e moral da ex-URSS o afetou profundamente. 
Embora ele entendesse a natureza contrarrevolucio-
nário do stalinismo, achou difícil aceitar emocional-
mente e intelectualmente, que eles não tinham dei-
xado o Partido Comunista, uma organização de 40 
milhões de membros, ao menos umas dezenas, e 
não uns poucos milhares de verdadeiros marxistas 
" (North "Em memória de VadimRogovin"). 
No entanto, a ex-URSS venceu o nazismo. E fez o 
mesmo que nos anos finais da década de 30 apesar 
da desmoralização  e atomização social,  com expur-
gos militares e outros desastres , Stalin estava fa-
zendo o oposto do que é preciso para preparar o 
país para a guerra que se aproximava. Nos capítulos 
seguintes, nós avançamos na explicação de como, 

apesar destes desastres ocorreu o paradoxo históri-
co desse triunfo de magnitude sem precedentes, ou 
seja, a vitória sobre o nazismo. 
 
Matar ou  morrer. Grande Terror, Terror Vermelho 
os expurgos stalinistas 
"Vocês estão agora observando Terror  em sua for-
ma pura . A Revolução Francesa nos ensinou uma 
boa lição , mas fomos incapazes de implementá-la 
na prática. Nós não soubemos como proteger a nos-
sa revolução do terrorismo. Esse é o nosso grande 
erro, e a história nos condenará por issso", dizia Ka-
menev sobre os expurgos diante Mironov, chefe do 
departamento econômico da polícia secreta soviéti-
ca , NKVD, citado pelo historiador russo Vadim Ro-
govin em (Os preparativos para o primeiro ensaio). 
Antes de continuar, cabe aqui uma reflexão sobre 
os " terrores" em comparação com as revoluções 
francesa e russa , e o lugar dos expurgos stalinistas 
sobre eles. Isto tem sua importância porque, como 
a cobertura das suas ações, o stalinismo tentou jus-
tificar (ou mimetizar) o terror contrarrevolucionário 
por trás do terror revolucionário dos primeiros anos 
do poder bolchevique.  E analogamente aos críticos 
semelhante liberais de ontem e de hoje equiparam 
todas as formas de terror para uma condenação em 
bloco. Nicolas Werth observa que o funcionamento 
dos expurgos, não só era concentrado nos altos dig-
nitários mas especialmente prorrogado massiva-
mente para baixo entre os quadros médios, se levou 
a cabo mediante o expediente populista da "crítica 
de líderes " e das  " campanhas de vigilância." 
Este operativo burocrática tratava de fazer chama-
dos  a base do partido -(por meio de um conjunto 
de elementos despolitizados, sem tradição anterior, 
provenientes do campo e carreiristas de um partido 
Estado)-, para informar e identificar os funcionários 
"ineficientes" inclusive os  "contrarrevolucionários". 
O chamado tratava de responsabilizar os funcioná-
rios que eram vigiados por todas as inércias e os 
problemas de gestão do Estado (a soma das irracio-
nalidades de planejamento burocrático) , bem como 
servir como um trampolim para uma carreira e car-
gos mais elevados para uma nova geração. 
Esses expurgos, estendidos massivamente e domi-
nados por um sistema de "cuotificación” semelhan-
te ao da planificação burocrática, golpearam não só 
os elementos do passado revolucionário, mas tam-
bém tinha elementos de " autodepuração " da pró-
pria burocracia stalinista, cujo anos mais tarde  foi 

14 1ª Quinzena de Setembro Socialismo ou Barbárie 



uma prática comum, embora  com menos intensida-
de, pelo maoísmo . A cobertura populista , é claro, 
não tinha nada a ver com os tribunais populares co-
mo  expressão independente do poder dos explora-
dos e oprimidos nas duras condições da luta contra 
a contrarrevolução, mas apenas se constituía a um 
conjunto de burocracia a serviço da consolidação 
seu próprio poder. 
Um elemento característico dos julgamentos stali-
nistas foi o método da "confissão" 
a  autoincriminação como elemento legitimador  do 
processo . Claro que o que se confessava  na maioria 
das vezes era tão monstruoso que , para qualquer 
pessoa com bom senso , sua verossimilitude era 
questionada.  Ainda assim, o mecanismo trabalhou 
com aqueles dispostos a  se  inclinar moralmente as 
ditas  "confissões " , mesmo acusando de delitos ab-
surdos  contrarrevolucionários  até  fechar camara-
das próximos de Lenin. O nível de abjeção atinge na 
carta de  Nikolai Bukharin a Stalin antes de ser con-
denado à morte, uma peça inteira de justificação no 
interesse da filosofia objetivista da história[3]. 
Quando não era isso, eles encheram de honra aque-
les que nunca foram levados a julgamento público. 
Foi o caso do economista bolchevique Preobra-
jensky de Muralov e muitos outros  porém eles fo-
ram fuzilados na obscuridade anonimato nas bru-
mas do tempo, justamente porque eles se recusa-
ram a confessar crimes que não cometeram ou acu-
sar os outros . Vamos ver agora que os expurgos sta-
linistas dos anos 30 que terminam por desalojar o 
poder da classe nada tem haver com o Grande Ter-
ror do apogeu do Grande Terror dos jacobinos da 
Revolução Francesa, e menos ainda com o Terror 
Vermelho dos bolcheviques do primeiro anos após a 
Revolução Russa. 
No primeiro caso, se combinam a dois elementos. O 
primeiro elemento trás inevitáveis medidas de exce-
ção no período 1793-1794 , momento em que esta-
va em risco  a revolução contra os inimigos externos 
e internos. Segundo um "popular" e burocrático da 
fração de Robespierre que para permanecer no po-
der, não só atacou a direita, mas também o lado a 
esquerda dos hebertistas e enragés, o que não este-
ve a serviço da revolução sim do sufocamento de 
seus impulsos mas progressistas. Para não mencio-
nar o terror que aconteceu em meados de 1794 nas 
mãos de termidorianos e a Convenção, que em geral 
se concentrou sobre o flanco esquerdo, por exem-
plo  a condenação de Graco Babeuf e outros mem-
bros da conspiração dos iguais[4] (1796). 

Acrescentamos que este  último foi uma tentativa 
heroica, mas sem perspectivas, minoritário, so-
bre  uma base heterogênea social que já tinha dado 
tudo o que podia dar: os sans-culottes, pequenos 
comerciantes, artesãos e comerciantes de Paris, 
quando a classe trabalhadora ainda não tinha se 
conformado historicamente. No entanto, ele teve 
impacto como tradição nos movimentos de esquer-
da na metade do século XIX pelas mãos de Buonar-
roti (companheiro de luta de Babeuf) e Blanqui, as-
sentando as bases para uma tradição conspirativa 
que depois  Marx criticaria  sozinho mas não sem 
resgatar  seu aspecto revolucionário  (o mesmo faria 
Lenin com os populistas russos, ou narodnikis).  Já o 
caso do Terror Vermelho no marco de  Lênin e 
Trotsky era muito diferente. Além de algumas for-
mulações equivocadas do segundo sobre comunis-
mo e terrorismo, e alguns desvios inevitáveis em seu 
desenvolvimento, Victor Serge[5] é muito claro na 
obra O ano I da Revolução Russa, quando mostra 
que como o Terror Vermelho foi uma resposta obri-
gada a responder às execuções em massa iniciadas 
pelo Terror Branco  dos contrarrevolucionário. 
Traverso confirma o mesmo: " A figura mais sinistra 
do contrarrevolucionário é certamente Krasnov, o 
general que organizou a revolta dos cossacos do 
Don depois de ser libertado , muito ingenuamente , 
pelos bolcheviques . Sua rota vai até a Segunda 
Guerra Mundial, onde dirige uma unidade cossaco 
incorporada ao Wehrmacht. E será executado pelos 
soviéticos em 1947. ( ... ) Os bolcheviques responde-
ram com o terror, decretado em 06 de setembro de 
1918, após os ataques em que o chefe da polícia po-
lítica de Petrogrado , Moisés Uritsky , foi assassina-
do , e Lenin é atingida" (A sangue e  fogo p.57). 
Traverso também cita reflexões  de Victor Serge : " 
Em seu diário , escrito em Petrogrado  durante a pri-
mavera de 1919 e em seguida publicado sob o título 
de Cidade em perigo, descreve a guerra civil co-
mo  conflito irredutível entre duas partes de uma 
sociedade dividida , um conflito que  somente co-
nhece a violência e onde é nula possibilidade de a-
cordo: " Não se pode entender uma guerra civil se 
não se  representar a esta duas forças, confundidas, 
vivendo a mesma vida , esfregando nas artérias das 
grandes cidades  com o sentimento puro, constante, 
de que um dos dois deve matar o outro " ( ... ) (A 
sangue e  fogo  Cap. A lei é matar ou morrer '" Ibi-
dem p. 76-7 ) . 
O reflexo de Trotsky  é de um Serge decepcionado 
com a burocratização da revolução na década de 
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30 é que não há outra maneira de lutar em uma 
revolução, ao menos em uma guerra civil , sem 
recorrer a métodos de terror sobre o inimigo con-
tra-revolucionário.  Principalmente quando todos 
os laços de solidariedade que ligam ambas as clas-
ses (explorados e exploradores ) são cortadas no 
meio de um conflito brutal e carnificina da guerra 
civil, o lado que mostra debilidade ou ingenuida-
de  -que, como havia demonstrado a Comuna, era 
sempre o da classe operária- seria liquidado. 
Daí o terror revolucionário era uma necessidade e 
não uma virtude que tem a idealizar ou colocar 
como um "modelo ", algo imposto pelas condições 
objetivas da luta , pelas leis que regem toda a 
guerra civil, que são as  mais sangrentas que se 
podem imaginar. Clausewitz repetia em em Da 
Guerra que a ingenuidade era a piores das qualida-
des em uma guerra. Já os expurgos stalinistas fo-
ram outra coisa. Os fins não justificam os meios , 
porque o objetivo deles era contrarrevolucionário: 
desalojar o poder da classe trabalhadora. Em su-
ma, o terror revolucionário é uma necessidade im-
posta pela luta , pois respondem ao fim de eman-
cipação  humana ( e por esse motivo , é geralmen-
te muito menos brutal, apesar de tudo) . Outra 
coisa é o terror contrarrevolucionário como o 
branco ou o stalinismo: um feroz instrumento  a 
antioperário e antipopular da contra revolução. 
O terror contrarrevolucionário além disso dá lugar 
a uma tipo de moral totalmente avessa a moral 
crítica, consciente e humanista que caracteriza a 
consciência moral revolucionária e militante. 
A moral da contrarrevolução stalinista era um e-
xemplo óbvio de alienação burocrática combinada 
a disciplina de ferro. Um bom retrato disso é o ro-
mance O homem que amava os cães (o autor soci-
al cubano Leonardo Padura), que retrata o tipo de 
" moral burocrática",  anti-humanista e instrumen-
tal pelo stalinismo: "Sou o mesmo e eu sou dife-
rente em cada momento. Sou  todos e sou ne-
nhum, porque eu sou uma a mais, muito pequeno 
na luta por um sonho. Uma pessoa e um nome 
não é nada ... Olhe, há algo muito importante que 
me ensinaram: O homem  é substituível. O indiví-
duo não é uma unidade, mas um conceito que se 
soma a forma a massa, que sim é real. Mas o ho-
mem como indivíduo não é sagrado e, portanto, 
dispensável " (Padura p. 374). 
A mistura profana, não santa de ambos os terrores 
pela historiografia  reacionária e antissocialista 
(incluindo Werth) só tem por destino desacreditar 

a luta revolucionária contemporânea. Assim como 
a críticas ao horror do jacobinismo no século XIX 
serviu aos propósitos do pensamento conservador 
que perdeu o Antigo Regime. É parte de uma vasta 
edificação operacional histórica da democracia 
burguesa , uma estigmatizarão que é compartilha-
da por todas  as frações exploradoras e conserva-
doras para apagar a ideia de revolução social no 
novo século. 
 
Notas:  
[1] De outra escola teórica , Weber cita Nicolas Werth , ele diz 
que a burocracia quando se agudiza e uma vez implantada  ela 
aparece como uma espécie de " formação social " dificil  de se 
expurgar . 
[2] ROGOVIN 
[3] O argumento de fundo de  Bukharin era que Stalin e todo o 
partido Stalinizado estava justificado, porque em seus ombros 
descansava "o desenvolvimento da história." Entre as razões 
para a capitulação destes ex dirigentes bolcheviques foi a pres-
são para com o futuro de suas famílias este era como mecanis-
mo adicional de manipulação. Bukharin conseguiu, por exem-
plo, que sua jovem esposa não fosse assassinada; praticamente 
ninguém mais foi tão "bem-sucedido " nisso. Como ele nin-
guém  atingiu níveis semelhantes de abjeção (exceto Radek). O 
caso de Bukharin é de grande complexidade o que levou vários 
estudos . 
[4] Precursor do  primeiro movimento socialista que contou com 
um programa político concreto liderado por Graco Babeuf que, 
propunha a comunidade dos bens e do trabalho, e atenção vol-
tada a alcançar  a  igualdade efetiva entre os homens. Todos os 
seus membros obtiveram  pena de morte. 
[5] Victor Serge, foi um anarquista, revolucionário fecundo es-
critor, ativo participante no processo revolucionário russo a 
partir da sua chegada a Petrogrado, em Fevereiro de 1919, 
crítico aberto do estalinismo,  foi obrigado a abandonar a Uni-
ão Soviética fugindo à repressão e, como tantos outros revolu-
cionário, faleceu no exílio mexicano.  


