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Lutar contra a ofensiva reacionária  

e contra os ataques do governo  

Construir o movimento por uma Assembleia Cons�tuinte 

Democrá�ca e imposta pela mobilização massiva  

Nessa edição do Bolem Socialismo ou Barbárie (BE-SoB) trazemos 

a discussão sobre a crise polí�ca histórica que estamos vivendo 

para além da avalanche de fatos que povoam o no�ciário, o que 

mais nos interessa entender são as forças que estão determinando 

a crise, os desdobramentos para a luta de classes e as alterna�vas 

que a esquerda independente tem apresentado no interior da con-

juntura. 

A crise econômica mundial ao se deslocar para a periferia do siste-

ma capitalista a�ngiu em cheio o Brasil, isso se traduz em anos se-

guidos de crescimento econômico nega�vo (o PIB dever cair...% 

esse ano), de ver�ginoso crescimento do desemprego (em um ano 

passou de ...$ para ...% ), além do  arrocho salarial e da piora geral 

das condições de vida.  

Nesse cenário econômico o governo, ao contrário do que prometeu 

em sua campanha Dilma, não hesitou em aplicar a receita neolibe-

ral para a crise: profundos cortes orçamentários, re�rada de direi-

tos trabalhistas, cortes de pensões e bolsa, aumento de tarifas de 

energia e etc.  

Mas mesmo com essas medidas a classe dominante não se anima a 

inves�r pois quer que o ajuste seja mais profundo, que a�nja as 

parcas conquistas democrá�cas das úl�mas décadas, que acabem a 

vinculação das receitas da união des�nadas a saúde e educação, 

quer aumentar de forma drás�ca o tempo de aposentadoria, tercei-

rizar totalmente o emprego de força de trabalho e fazer uma refor-

ma sindical que acabe com as poucas conquistas da CLT. 

Após mais de um ano de crise e impasses na condução do ajuste a 

classe dominante chega à conclusão de que para aplicar essa polí�-

ca até o final e garan�r, mesmo em meio a uma depressão, um su-

perávit primário que permita o pagamento de vultuosas taxas de 

juros e melhores condições de lucra�vidade, é necessário outro 

arranjo polí�co-governamental sem o PT e a burocracia sindical. 

Desta forma, os setores do grande empresariado - que ainda sus-

tentavam o governo -, os grandes meios de comunicação rompem 

com o governo e passam a apoiar poli�camente a oposição burgue-

sa em sua campanha pelo impedimento do governo.  

Ofensiva reacionária não é o mesmo que golpe 

Com  o  deslocamento  total da  classe  dominante, do  conjunto  da  

mídia burguesa e de um setor do judiciária para a oposi-

ção o quadro de ofensiva reacionária para depor o gover-

no e no seu lugar estabelecer um arranjo polí�co ultra-

conservador (PMDB, PSDB e DEM) e uma situação reacio-

nária para impor aos trabalhadores retrocessos históricos 

se completa. Essa ofensiva polí�ca depois dos depoimen-

tos de Delcidio do Amaral arrolando o governo nos escân-

dalos, da condução coerci�va de Lula, das manifestações 

massivas contra o governo e dos vazamentos de escutas 

telefônicas de Dilma e Lula a mando do Juiz Sergio Moro 

foram os componentes que faltavam para colocar o go-

verno na parede. 

Os atos pró Lula e Dilma do úl�mo dia 18 foram massivos, 

mas menores do que os atos de rua a favor do impeach-

ment do dia 13 e, além disso, nas ações de rua posterio-

res a essas datas quem mantem a ofensiva é a oposição 

de direita. O processo de impeachment corre de forma 

acelerada no Congresso Nacional com o governo perden-

do sua base aliada e sem que o governo disponha de vo-

tos suficientes para repeli-lo na comissão relatora ou no 

plenário da Câmara do Deputados.  

Mesmo estando acuado e prestes a ser deposto o gover-

no não faz sequer um gesto no sen�do de atrair a classe 

operária, a juventude e os estratos mais populares do 

país para o seu apoio. Na verdade, em consonância com 

o discurso de Lula no ato no dia 18 de março, as suas úl�-

mas medidas do governo são uma clara tenta�va de re-

compor com o grande capital atacando os interesses dos 

trabalhadores e a liberdade de luta e organização. Senão, 

vejamos: cortou mais de 21 bilhões no orçamento, envi-

ou para o Congresso projeto que prevê arrocho salarial 

dos funcionários públicos e sancionou a “lei an�terroris-

mo” que serve para legalizar a repressão aos movimentos 

sociais.  

Diante desse enquadramento conjuntural de ofensiva 

polí�ca reacionária muitos setores da esquerda - mesmo 

independentes do governo - caracterizam que estaríamos 

diante de um golpe e que por isso é necessário defender 

o estado democrá�co de direitos. Claro que se trata de 

uma conjuntura de forte ofensiva reacionária, apoiada 

pela grande mídia, por um setor do judiciário e por mani-

festações massivas, além disso temos expressões minori-

tárias de intolerância que ataca indivíduos e locais polí�-

cos.  

Pensamos que apesar de estes serem elementos reais e 

que exigem uma resposta à altura não se trata de um 

golpe de estado e nem de um golpe a Paraguai. Um golpe  
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Diante desse enquadramento conjuntural de ofensiva polí�ca reacioná-

ria muitos setores da esquerda - mesmo de estado é uma medida de 

força que muda o regime e coloca abaixo todas as garan�as democrá�-

cas. Não estamos sequer diante de um “golpe a paraguaia”, ou seja, de 

uma manobra ins�tucional através de julgamento  relâmpago no Sena-

do sem chance de real defesa que levou a queda do presidente Lugo. 

Apesar das gestões do Juiz Moro para incendiar a conjuntura através 

do vazamento da conversa de Dilma e Lula, o processo de impeach-

ment que segue no Congresso não contou com nenhuma quebra cons-

�tucional, ao contrário, o Supremo Tribunal Federal (STF) ao regula-

mentar o processo de impeachment acabou favorecendo o governo. 

Estamos sim diante de uma ofensiva polí�ca reacionária da oposição 

burguesa através de mecanismos ins�tucionais e de manifestações 

mul�tudinárias para depor um governo burguês aEpico e para impor 

uma situação reacionária que lhe permita ira até o final as medidas 

neoliberais e, por outro lado, diante de um governo que frente crise 

depressiva se inclinou totalmente para as polí�cas neoliberais e que 

mesmo diante da iminência de sua queda segue fazendo polí�ca para 

atender os interesses da classe dominante.  

Manter a independência de classe 

A queda deste governo não tem nada a ver com uma mudança de regi-

me e não significa automa�camente uma mudança de situação polí�ca. 

O que ira determinar sim a imposição de uma situação reacionária é 

que a ofensiva burguesa com Dilma ou sem imponha até o final o ajus-

te sem que a classe trabalhadora e a juventude saiam a rua para defen-

der de forma independente os seus interesses. 

Para fazer frente à ofensiva da oposição burguesa a contraofensiva 

governamental está realizando atos, como o do dia 18 de março, que 

servem apenas para tentar dar um verniz popular para o governo e 

criar condições de resistência no Congresso. São manifestações chama-

das e dirigidas pela burocracia governista ou semigovernista em defesa 

da “democracia” em uma conjuntura em que é necessária a luta simul-

tânea contra a ofensiva reacionária da oposição de direita e contra um 

governo que segue ajustando com polí�ca neoliberal e atacando direi-

tos dos trabalhadores. 

Nesse ponto cabe aqui a defesa da manifestação chamada pela CSP-

Conlutas para o dia 1 de abril. No que pese o atraso da convocatória de 

uma manifestação em meio a uma crise polí�ca aguda, este apesar da 

polí�ca sectária da direção majoritária (PSTU), é o primeiro ato chama-

do com um claro sen�do de independência de classe que se distancia 

tanto do governo quanto dos patrões. 

A questão é que a direção majoritária da CSP-Conlutas comete o erro 

inverso dos setores que se convenceram que estamos diante de um 

golpe de estado pois apesar de a linha do ato não ser o desastroso 

“Fora Todos” do PSTU a linha “Nem Dilma, nem Aécio, nem Cunha”, 

concreta da direita que precisa ser comba�da como parte 

do nosso eixo de mobilização. Ou seja, apesar de essa ser 

uma convocatória independente do governo esse eixo não 

dialoga nem com os setores da classe trabalhadora que es-

tão assustados diante da ofensiva burguesa e nem com os 

setores que estão indignados com as imensas falcatruas do 

PT e de sua base aliada. 

A nosso ver uma posição de independência de classe nessa 

conjuntura não pode ceder sequer a milímetro em sua dife-

renciação com o governo. Tem que captar a atual conjuntu-

ra e denunciar a ofensiva burguesa ao mesmo tempo em 

que denuncia o governo os seus ataques contra a classe 

trabalhadora. A luta contra a ofensiva reacionária nesse 

sen�do tem que estar obrigatoriamente na mesma frase 

polí�ca da luta conta os ataques do governo.  

Para criar um campo de independência de classes precisa-

mos hoje enfrentar a oposição de direita e o governo atra-

vés da construção de um Frente de Esquerda que elabore 

uma estratégia de independência de classes. Não construir 

uma saída própria dos trabalhadores, como faz a esquerda 

sindicalista, ficando no campo da luta “contra o golpe e da 

defesa da democracia”, é ser captado pela  esfera do gover-

nismo. Já, propor o “Fora Todos” e abstratamente um 

“governo dos Trabalhadores”, como faz o PSTU e outros 

setores, desarma para a possibilidade de construir um movi-

mento concreto em meio a falência do sistema polí�co-

par�dário dominado pelos capitalistas. 

A mobilização contra a ofensiva reacionária e contra o go-

verno tem que contar com uma agitação independente con-

tra os ataques de ambos lados, ao mesmo tempo que se 

constrói no interior da esquerda uma alterna�va polí�ca 

independente. Algumas correntes da esquerda socialistas 

além do Socialismo ou Barbárie estão defendendo a saída 

através de uma Assembleia Cons�tuinte, saída essa que em 

meio ao no�ciário recente envolvendo mais de 300 parla-

mentares com o esquema de corrupção na Petrobrás reforça 

entre os trabalhadores a necessidade de transformar pro-

fundamente o sistema polí�co e social.  

Por isso, um eixo de agitação para a conjuntura em que esta-

mos inseridos tem que dar conta da ofensiva reacionária, 

equidistante em relação ao governo e apresentar uma saída 

própria dos trabalhadores para não sermos enredados nem 

pelo governo e muito menos pelos patrões, a agitação que 

vamos levar para os atos no dia 1 de abril será no sen�do de 

que é preciso que os trabalhadores e a juventude coloquem 

abaixo e velha estrutura social e de poder; Contra a ofensiva 

reacionária, os ataques do governo e por uma Assembleia 

Cons�tuinte Democrá�ca que seja imposta pela mobilização 

dos trabalhadores e da juventude.  
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Romper a polarização governo x oposição de direita 

Construir a saída polí�ca à esquerda, com independência de classe 

Por José Roberto Silva, para SoB, 23 de março de 2016 

Desde meados do ano passado vimos apontando alguns elementos 
da a crise polí�ca brasileira, que pós 13 de março assume o seu 
ponto, conjuntural, mais agudo. 

A migração da crise econômica para a periferia do sistema, que 
levou ao esgotamento do pacto social lulo-pe�sta, gerou o acirra-
mento da disputa intraburguesa após as denúncias da Operação 
Lava a Jato da Polícia Federal (PF) e o resultado da eleição presiden-
cial de 2014, dando a base material para uma ofensiva burguesa - 
comandada pelos setores mais conservadores da sociedade, atra-
vés das ações do dep. Eduardo Cunha na Câmara dos Deputados e 
das manifestações massivas de rua protagonizadas pelas elites e 
classe média alta – que tomou conta do país com o intuito de im-
por, até o fim, a polí�ca neoliberal para resolver de forma favorável 
à classe dominante a crise depressiva 

A cada dia ficava mais ní�do que para além dos ajustes fiscais - im-
postos pela situação e oposição burguesas - os ataques aos direitos 
mais elementares da classe trabalhadora, no campo da redução da 
organização polí�ca dos trabalhadores, da opressão às mulheres, 
negros e juventude em geral, incluindo o recrudescimento da vio-
lência policial, apontavam para o estabelecimento de uma polí�ca 
reacionária de ataques às liberdades democrá�cas, via legisla�vo 
e judiciário. 

Apesar de todo um jogo de cena de protelações, ações judiciais e 
encaminhamento/aprovação de leis, a resposta das ruas aos cha-
mados da direita e o posicionamento de Michel Temer, vice-
presidente, nos dois úl�mos meses do ano, deixaram claro que tal 
ofensiva obje�va não apenas derrubar Dilma/PT do governo fede-
ral, mas impor retrocessos imediatos e fazer a situação polí�ca 
retroceder ao momento Pré-Junho de 2013, situação na qual o 
movimento de massas da juventude e dos trabalhadores há déca-
das vinha sufocado. 

A incisiva forma do ataque burguês apesar das demonstrações de 
resistência, fragmentadas e isoladas, de parte de uma nova geração 
de trabalhadores, estudantes e mulheres, contra os ataques aos 
seus direitos mais inalienáveis, impõe a necessidade de se constru-
ir uma saída unitária e independente, do ponto de vista dos traba-
lhadores, para uma das maiores crises polí�cas já vividas no Brasil. 
Crise que desde o início do segundo semestre de 2015 demanda a 
apresentação pelos socialistas de uma alterna�va polí�ca, para 
além da luta conta o ajuste, por trabalho e reposição salarial, capaz 
de enfrentar a onda reacionária global, com uma polí�ca global, 
com independência de classe, contra governo e patrões, que no 
ano passado não se conseguiu construir. 

Por esses elementos, entendíamos que 2016 apresentaria uma mai-
or polarização na polí�ca brasileira em que a direita mais conserva-
dora   e   reacionária  tentaria  impor  a   seus  representantes  no  

seus representantes no congresso e no judiciário – com 
apoio nas ruas - a finalização rápida desse processo.  

A par�r das “senhas” dadas pelo juiz Moro, como a da 
condução coerci�va de Lula, a direita foi às ruas em 13 de 
março (e lá con�nua) dando base para início do rito do 
processo de impeachment de Dilma. A busca, por parte 
desta, de tenta�va de reorganização do bloco governista 
a par�r da nomeação de Lula para o ministério da casa 
civil (também com o sen�do de re�rar seu processo das 
mãos do juiz Moro), foi soterrada na liminar expedida por 
Gilmar Mendes anulando a nomeação e com o projeto de 
saída por inteiro do PMDB do governo. 

As manifestações de 18 de março de apoio à Lula e Dil-
ma, ainda que massivas, não empolgaram a classe como 
um todo. A palavra de ordem do governo, centrada no 
não ao golpe e contra o impeachment, exatamente por 
não ter base na realidade, é incapaz de unificar a classe 
trabalhadora e setores da classe média ainda não ganhos 
pela direita, por não ir além da falaciosa tenta�va de sal-
var o PT e o governismo, sem apresentar uma pauta de 
defesa real dos trabalhadores, ao contrário, somente o 
de retomar a direção de sua polí�ca de apassivamento 
das massas e de aplicação mais gradual dos ajustes. 

Não se trata da execução de um golpe, mas de um pro-
cesso - após anos de experiência do projeto social liberal 
acordado no pacto social “lulista”- de movimento do pên-
dulo da luta de classes à direita, de formação de gover-
nos burgueses puros (como demonstrado na Europa, nas 
duas úl�mas décadas e na América La�na, mais recente-
mente), com cunho reacionário, mas ainda sem impor 
uma ruptura democrá�ca do �po fascista (ainda que gru-
pos minoritários a defendam), através da própria 
“normalidade burguesa”, como forma de re�rar, em 
meio à insolubilidade da crise mundial, tudo o que a bur-
guesia pode alcançar nesse momento, aumentado a vio-
lência contra os movimentos populares e da esquerda 
revolucionária, sufocando ainda mais os trabalhadores e 
a juventude. 

Por isso, defendemos que, a despeito do que apontam 
alguns setores maios ou menos impressionistas, não esta-
mos diante de um golpe militar ou diante de uma medida 
de força contra a democracia burguesa que jus�fique o 
imediato alinhamento tá�co com o governo contra o 
“golpe”. Esse discurso não passa de ideologia governista 
para tentar convencer incautos a defender um governo 
que �ra direitos, reprime o movimento e transfere para 
os trabalhadores a conta da crise. 

Vencer o impressionismo e as inércias  

A aceleração dos tempos polí�cos e a proximidade de um 
desfecho pela direita - man�das as condições de tempe-
ratura e pressão - vai nos levar para uma situação de 
ofensiva ainda mais dura contra a classe trabalhadora e a 
juventude. Isso coloca para a esquerda socialista  

Socialismo ou Barbárie—Ano 2 nº 2 

ANÁLISE NACIONAL 



página 5 

 

responsabilidades inauditas e a necessidade urgente de tomar inicia�-
vas no sen�do de romper com o seu isolamento e apresentar o mais 
amplamente possível uma saída polí�ca diante desse cenário dramá�-
co.  

No entanto, a dinâmica da ofensiva burguesa e suas tá�cas de ação 
pouco ortodoxas no campo polí�co e judiciário, bem como a presença, 
diminuta e mais do que isolada, de manifestações de cunho fascista 
dos úl�mos três meses, e a consequente indicação de “golpe” por par-
te do PT e governo, geraram um sen�mento entre setores da intelectu-
alidade e da vanguarda operária, da urgência da necessidade de se 
levantar um movimento pela legalidade, contra o golpe e em defesa da 
democracia. 

É verdade que num período em que a classe trabalhadora e a juventu-
de, apesar de Junho 13, se encontram cada vez mais atacadas, mais 
fragmentadas e isoladas, na busca de uma direção polí�ca consequente 
com as demandas e visões da nova geração de lutadores que se apre-
sentaram a par�r daquela data, e com uma polarização polí�ca cada 
vez mais á direita, onde os atores são tão somente as frações burgue-
sas em disputa, tende-se a se enxergar um giro reacionário defini�vo, 
capaz de ruir as ins�tuições democrá�co burguesas. 

Esse impressionismo, porém, advém entre outras coisas, da ausência 
da classe trabalhadora nas ruas, contra as ações de governo e da bur-
guesia, de forma massiva e organizada, o que é um paradoxo, porque 
se existente e dirigida pela esquerda, neste caso, a saída para a direita 
seria se unificar e, em úl�mo caso, homogeneizada pelos seus setores 
mais reacionários, aí sim dinamitar a ins�tucionalidade e caçar todos os 
direitos. 

Em segundo lugar, e parte daquela ausência, é a ainda diminuta capaci-
dade dos agrupamentos socialistas, notadamente os do socialismo 
revolucionário, construírem uma efe�va frente unitária de ação e polí-
�ca, capaz de dialogar com a juventude trabalhadora, os movimentos 
populares, de gênero, de etnia, etc..., e levantar um poderoso movi-
mento de independência de classe, que dispute a saída polí�ca com as 
representações da burguesia. Esta sim, a única forma real de se garan-
�r os direitos democrá�cos e a transição da democracia burguesa para 
a operária. 

No estágio atual da luta de classes no Brasil, adotar o impressionismo, 
atender ao chamado de um movimento “contra o golpe, em defesa da 
democracia e contra o impeachment” é se afastar dos projetos que 
vinham sendo construídos à esquerda e se somar à luta de Dilma e 
Lula – e das frações que os sustentam – de manutenção do pacto social 
neodesenvolvimen�sta (ou outro que se construa em seu lugar) de 
concessões mediadas à cada vez maior exploração e opressão da classe 
trabalhadora, vide aprovação e sanção da lei an�terrorismo e do paco-
te de corte de gastos das úl�mas semanas. 

Para além de vencer o impressionismo é necessário vencer também a 

inércia da esquerda obje�vista, dogmá�ca e economicista, que impede 

a formação de uma Frente de Esquerda que chame os trabalhadores 

para lutar contra os patrões e contra o governo. Nesse sen�do, pensa-

mos que é necessário superar três orientações problemá�cas e que 

contribuem pouco para a construção de um campo de independência 

de classes que  possa �rar a classe trabalhadora e a juventude comba- 

�va da defensiva.  

Em primeiro lugar, temos a posição “oficial” do PSOL que se 
limita a apontar os “excessos” da operação Lava Jato, a 
“sele�vidade” da inves�gação que não se estende aos par�-
dos da oposição e a defender as conquistas do “estado de 
direito”, além de se colocar “contra o impeachment” porque 
esse é um “instrumento de pressão” sobre Dilma.  

A nota do PSOL não contribui para a construção de um cam-
po de independência de classe à medida que sua posição 
contra o impeachment acaba cumprindo a função de apoio 

envergonhado ao governo, pois o que se trata hoje não é 
lutar contra o impeachment, mas sim lutar contra os ajus-
tes, pela unificação da esquerda e principalmente por 
uma saída polí�ca própria dos trabalhadores.     

A segunda orientação, ao lado das posições de que há 
um golpe em execução, que consideramos ainda mais 
problemá�ca é de que uma saída pela esquerda não po-
de flertar com a direita, como faz o PSTU através da polí-
�ca de “Fora Todos”, pois hoje a consequência prá�ca e 
imediata dessa polí�ca seria ou a assunção de Michel 
Temer à presidência ou temporariamente Eduardo Cunha 
para uma nova eleição com condições e regras totalmen-
te desfavoráveis aos trabalhadores. Há uma espécie de 
cegueira recorrente na posição polí�ca da organização 
citada, pois sempre vê o movimento de massas como 
progressivo (apontando inclusive “demandas progressis-
tas isoladas” nas manifestações da direita em 13 de mar-
ço), popular e em disputa pela esquerda, o que é eviden-
temente um fe�che obje�vista que alinha essa organiza-
ção por várias vezes com a direita.  

Mas, não estamos aqui a comemorar a debacle polí�ca 
do PSTU, fazemos sim um chamado honesto à militância 
dessa organização para que rompa com essa polí�ca que 
joga água no moinho da direita para que possam contri-
buir com a construção de uma frente com toda a esquer-
da socialista, para que essa possa ter força para construir 
junto aos trabalhadores uma saída polí�ca pela esquerda. 

E a terceira que se faz comum em setores da esquerda 
socialista é a de se limitar em meio a uma crise polí�ca à 
luta contra os ajustes neoliberais sem pensar em alter-
na�vas globais. Essa posição parte de uma premissa cor-
reta, mas é totalmente insuficiente para o atual cenário. 
Não estamos apenas no campo do varejo, ao contrário, a 
burguesia atua em situações de crise para ganhar no ata-
cado, são nos momentos de crises que a máxima de que 
polí�ca é a expressão concentrada da economia (Lenin) 
ganha mais concre�cidade.  

Pois a massa de direita e a oposição burguesa têm uma 
proposta global, querem derrubar o governo para impor 
uma situação abertamente reacionária e vão conseguir se 
não houver uma reação e projeto polí�co a tempo dos 
trabalhadores e da juventude.  
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E a esquerda socialista? Não podemos ficar em uma perspec�va 
que só atende os trabalhadores nos aspectos econômicos da crise 
(economicismo) enquanto a direita reacionária faz uma ofensiva 
polí�ca global contra os trabalhadores e fará retroceder todas as 
pequenas conquistas das úl�mas décadas, e não apenas as pseudo-
reformas lulistas.  

Poderíamos até estar em uma situação em que se pense que não se 
poderia mais reverter a situação de ofensiva patronal, mas mesmo 
assim seria necessário dar a batalha por uma saída polí�ca classis-
ta. E no mais, temos reservas de comba�vidade - basta verificar o 
processo de resistência dos estudantes secundaristas em São Paulo 
e as ocupações de fábrica em curso contra as demissões - que nos 
permite tomar inicia�vas e tentar criar um campo independente.  

Nesse sen�do, somos entusiastas do chamado feito por vários a�-
vistas independentes no sen�do de chamar todos os setores comba-
�vos a compor uma Frente de Esquerda como forma de construir 
inicia�vas de luta concreta e criar de fato um campo de classes fren-
te a ofensiva burguesa e a desmoralização governista.  

Porque defender a Assembleia Cons�tuinte  

Pensamos que construir uma Frente de Esquerda, tão somente, não 
resolve os problemas se não for acompanhada de uma saída que 
possa ser compreendida por amplas camadas de trabalhadores e da 
juventude. A crise exige um saída polí�ca própria dos trabalhado-
res, de outras forma, quem não tem proposta global, acaba-se por 
aceitar os termos do jogo da polí�ca da direita ou do governo.  

Como não estamos em uma etapa de luta em que existem organiza-
ções de massas independentes, ampla consciência socialista ou po-
derosas organizações revolucionárias, é necessário apresentar uma 
proposta que esteja ao nível de consciência atual e que possa criar 
as condições para avançar para níveis de mobilização mais avança-
dos como a luta pela criação dos sovietes, por exemplo, pensamos 
que a proposta de uma Assembleia Cons�tuinte Democrá�ca e 
Soberana imposta pela mobilização nesse cenário de crise que afeta 
o conjunto do sistema polí�co-par�dário pode se concre�zar hoje. 

É importante esclarecer que não se trata evidentemente de uma 
Assembleia Cons�tuinte composta pelos deputados que hoje com-
põem o Congresso e nem que seja eleita a par�r das regras que 
temos hoje. Uma Assembleia Cons�tuinte para ser democra�ca-
mente eleita tem que contar com uma campanha em que se tenha 
para todos os candidatos o mesmo tempo de rádio e TV, financia-
mento exclusivamente público de campanha e revogabilidade dos 
mandatos etc... Além disso, para ser soberana, as suas decisões 
cons�tuintes de uma nova carta devem ser totalmente livres da 
pressão imperialista e totalmente acatadas pelos demais poderes da 
república. Claro que para sustentar esse processo é necessária uma 
ampla e radical mobilização popular.      

Desta maneira, é evidente que a Assembleia Cons�tuinte imposta 
pela mobilização, como saída polí�ca, deve se ar�cular de forma 
direta com a luta contra a ofensiva reacionária da burguesia e con-
tra os ataques do governo. Assim, o apoio às categorias em greve, 
ao movimento de mulheres, Lgbts e movimento dos negros, além 
de outras demandas, devem ser o ponto de par�da para unificar os 
movimentos, criar as condições para a construção de uma greve 
geral e para uma saída polí�ca dos trabalhadores.  
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A atualidade da luta pelo aborto no Brasil 
Por Rosi Delmiro 

 

 

 

 

 

 

 

No Brasil três a cada sete brasileira entre 18 e 39 anos já 
realizaram  ao menos um aborto na vida, no entanto 
apontamos que este número é ainda maior,  pois não 
existe, monitoramento dos órgãos de saúde no Brasil 
sobre os casos,  nem poderiam devido a uma legislação 
que preve encarceramento nestes casos. No entanto, há 
um grande índice de subnotificação mesmo com uma 
cultura forte de criminalização e retaliação das mulheres 
que realizam aborto no Brasil. O resultado disso é uma 
baixa procura de hospitais e postos médicos em casos 
de infecções e demais complicações  quando eles ocor-
rem de maneira clandestina, levando milhares de mulhe-
res à sequelas e morte,  apenas pela decisão de não 
levar adiante uma gestação. 

 

O PL 5069/2013 e os impasses da luta pela legaliza-
ção do aborto no Brasil 

 

A luta pela legalização do aborto e descriminalização das 
mulheres no Brasil cresceu nos último anos e volta a ga-
nhar pertinência diante da publicidade de alguns casos 
de mulheres que perderam a vida por que foram obriga-
das a recorrer ao ato em clandestinidade e dos casos de 
microcefalia que tem afetado centenas de mulheres. Po-
rém o parlamento e justiça ao contrário somente retroce-
dem neste tema. Somos um país extremamente religioso 
sendo o país mais católico do globo, e o que mais possui 
setores de correntes cristãs  evangélicas  pentencostais 
nos postos centrais de tomada de decisão. O avanço de 
frações políticas fundamentalistas em nosso país têm 
impactado intensamente as consciências das massas. A 
PL 5069/2013 é um duro ataque a garantia de dos Direi-
tos Sexuais e Reprodutivos e pelo nosso Direito à Vida, 
visto que milhares de mulheres morrem todos os dias por 
conta do aborto clandestino em todo país.  

Este projeto tem como autoria e principal impulsionador  
o deputado Eduardo Cunha, presidente da Câmara Fe-
deral,  e sempre que possível tenta colocá-lo na pauta do 
Congresso Nacional,  cujo texto prevê proibição uso e  

comercialização da pílula do dia seguinte (um disparate 
sem precedentes), sanções ainda mais duras  para mu-
lheres que abortam e inclusão de penalidades para 
aqueles que prestarem auxílio para o ato, além de redu-
zir direito ao aborto em casos de estupro. 

 

A vida da mulher não vale menos! 

 

Em nosso país os  principais fatores de morte de mulhe-
res tem raíz patriarcal. A quarta maior causa mortalidade 
de mulheres estão relacionadas a violência machista 
feminicídio e o aborto é o quinto maior causador de mor-
tes maternas no Brasil. 

A Organização Mundial da Saúde (OMS), aponta que 
somente no Brasil cerca de um milhão de abortos são 
realizados  todos os anos a  pesquisa aponta ainda,  que 
na América Latina, 95% dos abortos são realizados de 
forma clandestina e insegura, enquanto que na Europa, 
onde o aborto é legalizado, 90% dos abortos são realiza-
dos de maneira legal e segura são também nestes paí-
ses onde as mulheres vivem mais e com maior qualidade 
de vida. 

Diante da ofensiva conservadora orquestrada pelo parla-
mento o setor de mulheres do SoB, acredita que este é 
um momento fundamental para retomarmos o debate do 
aborto com a radicalidade que ele exige. Apontamos ain-
da que as desigualdades de classe e raça de nosso país 
combinada com um parlamento extremamente reacioná-
rio, desenham uma conjuntura futura, ainda mais desfa-
vorável para as mulheres se não houver lutas. 

 

Morrem as mais pobres, negras e periféricas  

 

O aborto diz respeito à vida e autonomia das mulheres 
sobre nossos próprios corpos, e não pode ser legislado 
por homens e valores religiosos como vem sido tratado 
durante todo esse tempo! Como em toda sociedade capi-
talista suas mazelas atingem com mais força os excluí-
dos, morrem por aborto inseguro no Brasil as mulheres 
negras, pobres, de baixa escolaridade e moradoras de 
regiões periféricas. Isto constitui, portanto, uma estraté-
gia cúmplice ao genocídio da população pobre e negra 
no Brasil mas também aponta para buscarmos uma alter-
nativa e estratégia feminista classista, que aponte tam-
bém para uma transformação radical da sociedade. Por 
um grande movimento de mulheres nas ruas pelo direito 
ao aborto!  

 

Abaixo O PL5069/2013 

Pela vida e autodeterminação das Mulheres 

Educação sexual laica  para prevenir, contraceptivo 
para não engravidar e aborto legal e seguro para não 
morrer. 

MOV. DE MULHERES 



 

Socialismo ou Barbárie (SoB) ingressa no PSOL 
A polarização política e a construção de um partido socialista revolucionário no Brasil 

Nossa solicitação de ingresso ao PSOL foi deferida por unanimidade na reunião da executiva estadual de São Pau-
lo. Para nossa organização essa votação se traduz em importante conquista pois, como tendência interna militante 
que somos, poderemos construir o partido com uma perspectiva socialista revolucionária, onde a sua representação 
parlamentar esteja a serviço da luta de classes e que o partido seja um fator objetivo na organização pratica e políti-
ca dos trabalhadores e da juventude, para que, no próximo período, esses possam não apenas resistir às investidas 
reacionárias mas que também tenham condição de serem protagonistas de um poderoso movimento socialista.    

Como é de conhecimento público, além do Socialismo ou Barbárie, a Esquerda Marxista e o MRT também solicita-
ram o ingresso no PSOL. No congresso nacional do PSOL houve um debate sobre o pedido de ingresso dessas 
organizações; no primeiro caso, se avaliou que era necessário aprofundar o debate sobre as posições políticas de 
tal organização, postergando assim a decisão para esse ano e, no segundo, se decidiu por não aprovar o ingresso. 
Em nossa visão nenhum dos dois encaminhamentos têm uma justificativa política, pois o PSOL é um partido amplo 
que aliás convive com posições muito dispares - até indivíduos e correntes não socialistas estão presentes em seu 
interior - não se justificando, assim, que organizações que se reivindicam socialista revolucionárias não sejam admi-
tidas no interior do partido.  

O nosso ingresso ao PSOL ocorre em meio a uma conjuntura de ofensiva da oposição burguesa e da patronal que 
objetiva substituir um governo (Dilma-PT) que se elegeu com base em uma proposta de continuidade da política 
neodesenvolvimentista, mas que diante da crise vem aplicando de forma sistemática a política neoliberal. A questão 
é que a classe dominante quer um governo que tenha condições de aplicar os ajustes de forma ainda mais dura 
contra os trabalhadores, transferir totalmente os custos da crise para as suas costas criando, assim, condições es-
truturais de maior lucratividade.  

Esse cenário de ofensiva da oposição burguesa exige do PSOL, e das demais organizações de esquerda, um posi-
cionamento de total independência de classe. Nenhuma das duas frações em luta devem contar com o nosso apoio, 
precisamos, sim, construir um campo de independência de classes através de uma Frente de Esquerda que se 
construa através da mobilização de todo o ativismo classista brasileiro e que tenha como eixo a luta contra os ajus-
tes, em defesa dos direitos e por uma saída política para a crise através de uma Assembleia Constituinte Democráti-
ca e Soberana construída pela luta dos trabalhadores e da juventude.  

Rebeliões populares, partidos amplos e o fenômeno PSOL 

A partir das rebeliões populares, dos movimentos antiglobalização, do movimento de indignados e de outras expres-
sões de resistência à destrutividade do capitalismo em nível mundial - movimentos estes que começam a se desen-
volver na primeira década do século XXI - começa a ocorrer um processo lento, mas profundo, de recomposição do 
movimento dos trabalhadores, da juventude e dos oprimidos de forma geral.  

Nesse processo a ofensiva ideológica movida pelo imperialismo depois da queda do Muro de Berlin de que não há 
alternativa ao capitalismo começa a dar lugar a uma lenta e contraditória recuperação da consciência política de 
classe, das lutas anticapitalistas e da esquerda socialista.  

Processo esse que deixa a etapa de ofensiva total do capitalismo para traz, mas que também não significa uma ave-
nida aberta para o marxismo revolucionário, pois se trata de uma transição de etapas na qual se parte de um tre-
mendo atraso político-organizativo que não pose se resolver em um só golpe.  

Parte dessa nova etapa da luta de classes mundial são as rebeliões populares que sacudiram o mundo depois da 
eclosão da crise econômica em 2008. O fenômeno de rebelião popular já havia ocorrido na América Latina no início 
dos anos 2000 contra as políticas neoliberais aplicadas na região, movimentos políticos esses que foram reabsorvi-
dos e deram lugar a governos neopopulistas.  

As rebeliões populares se dão em uma situação de grande atraso político e ideológico gerado por décadas de ofen-
siva imperialista, assim quando ocorrem essas ondas de indignação popular contra políticas neoliberais ou mesmo 
contra regimes (como foi o caso do norte da África), não encontram as condições necessárias (partidos, organiza-
ções populares e consciência socialista de massa) para que as ondas de indignação se transformem em processos 
mais radicalizados de enfrentamento permitindo assim que a luta avance para verdadeiros processos revolucioná-
rios, de questionamento e superação do regime político e do modo de produção.  

Mas a partir da crise econômica mundial e das políticas de austeridade esse fenômeno se generalizou atingindo to-
das as regiões do mundo. Como se trata de rebeliões populares de diferentes intensidades, na qual o nível de en-
frentamento não questionou o capitalismo, ou o regime (na maior parte dos países), esse fenômeno não deu lugar  à  
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construção de forma massiva de representações políticas mais radicais, como partidos revolucionários amplos ou 
mesmo organizações de poder independente dos trabalhadores, mas sim predominou a forma partidos amplos, co-
mo o Syriza na Grécia, Podemos na Espanha e, em certa medida, o PSOL no Brasil.  

A Grécia, sem dúvida, foi o país no interior da Europa onde a luta de classes mais se radicalizou.   Quando eclode a 
crise econômica mundial e posteriormente o endividamento dos estados países como Grécia, Espanha e Portugal 
submetidos a unificação monetária não podem desenvolver políticas cambiais que permitam aumentar ingressos e 
se financiar, a saída da Troika para a situação de insolvência financeira não foi nada mais nada menos do que des-
truir o estado de bem estar-social. O que nestes países que levou a mobilizações massivas e radicalizadas através 
de inúmeras greves gerais contra os planos de ajuste, radicalização política que por sua vez deu lugar à construção 
do Syriza que em poucos anos obteve maioria no parlamento grego, mas que no final acabou sendo agente da 
Troka para impor os planos de ajustes.  

Ao assumir o governo e diante da insolvência financeira esse partido ao invés de romper com a Zona do Euro e pra-
ticar uma política econômica independente, o que incendiaria toda a Europa contra a Troika e romperia definitiva-
mente com o Euro - moeda que submete todos os demais países ao capitalismo alemão e francês -, faz uma série 
de manobras para que a rebelião popular fosse reabsorvida pela institucionalidade. Ou seja, em seu primeiro teste 
sério da luta de classes mundial o Syriza acaba por cumprir o papel de agente direito, ativo, da imposição do imperi-
alismo financeiro no interior da Europa. Trai assim as expectativas que alimentou no sentido de defender as condi-
ções de vida das massas trabalhadoras gregas com o argumento de que não havia alternativa...  

Esse é um sinal de alerta para todas as formações políticas amplas que apesar de terem acesso a amplas camadas 
de massas e até a assumir o governo central, como no caso grego, serão submetidas às pressões crescentes da 
luta de classes, pois estamos um uma etapa de recomeço histórico que deixa para trás a pacificação das massas 
trabalhadores, abre um processo de  polarização política e novos enfrentamentos dramáticos da luta de classes. 
Nesse cenário a velha luta entre a estratégia reformista e a revolucionária no interior dos partidos tendem ficam 
mais candentes.  

Apesar do PSOL ser parte do processo da construção de partidos amplos, o cenário brasileiro é muito distinto do 
europeu e, particularmente, do grego. No  PSOL não existe supremacia absoluta das correntes reformistas, como no 
caso do Syriza e Podemos, ao contrário, há uma disputa quase de igual para igual entre correntes revolucionárias, 
centristas e reformistas, abrindo espaço favorável para que as correntes da esquerda socialista. Além disso, o PSOL 
não passou por uma experiência de estar no poder central e trair uma rebelião popular, como foi o caso do Syriza na 
Grécia.  

Mas é evidente que com a crise do PT o PSOL apesar de não disputar ainda efetivamente o poder central tende a 
crescer e ganhar mais espaço no parlamento e ganhar prefeituras, o que irá colocar novos desafios e testar de for-
ma direta a sua estratégia política. Em nossa atuação no inteiro do PSOL é claro que a nossa aposta é a do fortale-
cimento da estratégia revolucionária para que essa passe a dirigir o partido no próximo período da luta de classes 
possa passar de forma revolucionária por esses processos.     

Junho abre uma nova etapa construtiva no Brasil  

As rebeliões populares abrem mais espaço para a esquerda revolucionária, mas não dão lugar de forma imediata a 
construção de partidos revolucionários com influência entre as massas trabalhadoras, na verdade, as rebeliões são  
processos que dão lugar a influência de massas para os partidos amplos, esse é um fenômeno mundial. Esse fenô-
meno tem importância fundamental para o processo de construção da consciência de classes em todo o mundo, 
pois além de refletir os limites e alcances das rebeliões populares acabam por retroagir sobre a consciência de seto-
res amplos da vanguarda. 

No Brasil, o pacto social preventivo eleito em 2002 evitou uma onda massiva de indignação atrasando assim a pos-
sibilidade de uma superação massiva da burocracia lulista que tem expressão política no PT e sindical na CUT. Mas 
a contrarreforma da previdência social imposta por Lula logo no seu primeiro ano de governo deu lugar a uma reor-
ganização política e sindical em setores minoritários da vanguarda que se limitou ao funcionalismo público e a ju-
ventude universitária.  

Esse processo de vanguarda permitiu fenômenos como o PSOL (partido) e a Conlutas (sindical). Evidente que posi-
ções sectárias do PSTU fez com que esses fenômenos fossem ainda mais restritos e fragmentados, pois esse parti-
do, por um critério meramente conservador, se negou a participar da recomposição política que foi aberta com a 
contrarreforma da previdência, essa posição fez com que na formação do PSOL predominasse as correntes refor-
mistas/centristas. Já no campo sindical o PSTU quis impor um falso hegemonismo às demais correntes sindicais. 
Esse hegemonismo doentio chegou a tal ponto que não aceitou negociar nem o nome da nova central no Congresso 
Nacional da Classe Trabalhadora (CONCLAT) em 2010, na cidade de Santos (litoral paulista), evento no qual estava  
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prevista a unificação entre Conlutas e Intersindical. Uma postura 
mais sã do PSTI poderia ter resultado, sem dúvida, na constru-
ção de um sindicalismo independente que apesar de minoritário 
poderia estar unificado hoje em uma mesma central e em condi-
ções muito melhores de disputa com o governismo. 

Construir no PSOL uma forte tendência revolucionária 

A partir da onda de indignação de 2013 uma nova etapa da luta 
de classes é aberta no Brasil. Essa etapa é marcada pela polari-
zação, pela retomada das ruas como campo de atuação e por 
uma crise política em que os partidos e organizações tradicionais 
- a direita e a esquerda - não representam diretamente os movi-
mentos nas ruas. Etapa que se mantém mesmo o Brasil vivendo 
hoje uma situação e conjuntura de ofensiva burguesa reacioná-
ria, pois não vivemos uma derrota do movimento que permitisse 
que retrocedêssemos à situação pré-junho. Assim não está des-
cartado que uma nova onda de indignação pela esquerda possa 
se construir a partir dos desdobramentos da atual crise política, 
pois apesar da defensiva política momentânea na base das cate-
gorias não existe um sentimento de derrota de suas lutas.   

A partir dessa nova etapa, ingressamos no PSOL com a pers-
pectiva de contribuir para a construção no seu interior de uma 
forte tendência revolucionária que possa hegemonizar o partido 
no próximo período. Acreditamos que as condições para isso 
estão dadas pela radicalização da luta de classes, pela falência 
do PT, pela inércia e crise dos demais partidos socialistas (PSTU 
e PCB) e pela importante dinâmica que já têm a esquerda socia-
lista em seu interior. Mas, para que isso seja possível, a esquer-
da socialista em seu interior têm que se articular e encarar o te-
ma da estratégia revolucionária e atuar de forma permanente-
mente articulada no próximo período.   

A nova etapa da luta de classes pós-Junho abre um novo mo-
mento da recomposição política e sindical dos trabalhadores. 
Estamos diante de uma experiência dramática com o PT e o go-
vernismo de forma geral no qual se abre a possibilidade da es-
querda socialista dialogar com setores mais amplos da vanguar-
da, de disputar sindicatos dirigidos tradicionalmente pelo petismo 
e de ampliar sua presença no parlamento. Além disso, e funda-
mentalmente, na atual conjuntura, a esquerda socialista está 
chamada a mostrar a que veio no interior da organização de ba-
se das categorias e da juventude, construindo aí uma alternativa 
política independente do governo e dos patrões. 

Foi aberta no Brasil uma etapa de organização dos trabalhadores 
e da juventude na qual a esquerda socialista está convocada a 
sair da marginalidade e a participar como protagonista de pro-
cessos políticos reais, de massa, a partir da experiência de am-
plos setores com o reformismo sem reformas. O PSOL e a es-
querda, que já vinha se destacando na direção de aparatos sindi-
cais mas sem dirigir politicamente a luta dos trabalhadores e na 
votação de Luciana Genro (PSOL) nas eleições presidenciais de 
2014 mas sem que esse partido atue de forma independente do 
governo, para aproveitar a crise profunda de lulismo terá que 
passar de forma revolucionária pelos processos políticos na qual 
está inserido, de outra forma não entrara em crise e retrocederá. 

Passar de forma revolucionária pelos processos de acirramento 
da luta de classes não significa uma atitude defensiva, economi-
cista ou esquerdista. Mas sim aproveitar os espaços institucio-
nais (políticos e sindicais) e não institucionais que estão se abrin-
do e neles desenvolver uma ação que tenha como estratégia 
politizar sistematicamente  a  luta  sindical  dos trabalhadores e  

trazer para a rua a ação parlamentar para que um mo-
vimento político pela base dos trabalhadores e da ju-
ventude possa de fato possa ocupar as categorias e as 
ruas.  

O PSOL que atuou bem na campanha presidencial de 
2014 com uma linha de denúncia do regime e defesa 
intransigente das bandeiras dos trabalhadores, da ju-
ventude e das mulheres vai muito mal quando assume 
administrações locais, pois os governos municipais que 
dirige não conseguem se manter no campo dos traba-
lhadores. Nesse sentido, é necessário construir uma 
experiência parlamentar e de administração local radi-
cal, uma experiência que evidentemente irá se enfren-
tar com toda a institucionalidade burguesa, mas que 
faça com que o partido dê o exemplo de como uma 
organização  

autenticamente socialista deve atuar diante do poder 
passando de forma revolucionária por ele.  

De outra forma, a atuação sindical também merece 
total atuação do PSOL. Os casos mais escabrosos de 
atuação rebaixada e economicista no movimento sindi-
cal vemos da parte do PSTU, pois este tem maior pre-
sença nos aparatos sindicais, mas também o PSOL 
ainda não tem uma experiência sindical que se possa 
destacar como um exemplo de sindicalismo revolucio-
nário, ou seja, que ao levar de forma eficiente as lutas 
imediatas de uma determinada categoria de passos no 
sentido de construir ações políticas pela esquerda, evi-
dente que isso não se faz substituindo os trabalhadores 
mas sim contribuindo efetivamente que chegam a con-
clusões políticas mais radicais.  

Dentre uma série de outras tarefas importantes esse o 
tema (como construir uma estratégia revolucionária 
consistente) que a nosso ver o conjunto das correntes 
do PSOL devem encarar para poder aproveitar as 
oportunidades políticas e construtivas que a realidade 
abre ao partido. É dentro dessa perspectiva construtiva 
que Socialismo ou Barbárie, agora como tendência do 
PSOL, se coloca a disposição.  

Queremos ajudar a construir o partido ligado organica-
mente à luta para superar a ofensiva reacionária da 
burguesia, lutar contra os ataques do governo e apre-
sentar uma saída política dos trabalhadores através da 
luta por uma Constituinte Democrática, Soberana e 
imposta pela luta. Assim a nossa luta é  pela a constru-
ção de um partido, socialista, radical, democrático e 
com influência de massas que possa no próximo perío-
do contribuir para que além das lutas de resistência, os 
trabalhadores e a juventude sejam sujeitos de um mo-
vimento de massas que abra caminho para a revolução 
socialista no Brasil.  
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Eleições do DCE USP 
Por uma chapa unificada para organizar a luta 

 

A situação na universidade e no país exigem a nossa total atenção. Os 

úl�mos acontecimentos revelam que estamos em meio a uma ofensiva 

reacionária que visa depor o governo para em seu lugar colocar um que 

imponha os ajustes de forma ainda mais intensa e contrária aos inte-

resses dos trabalhadores.  

Da nossa parte, somos pela independência total em relação ao governo 

e à oposição de direita. Defendemos a construção emergencial de uma 

alterna�va através de uma Frente de Esquerda (PSOL, PSTU, PCB, MTST 

e outras organizações independentes) que lute contra os ajustes, unifi-

que as greves e defenda uma saída polí�ca independente que passa 

hoje, em nossa opinião, por uma assembleia cons�tuinte democrá�ca 

e soberana imposta pela mobilização dos de baixo.  

No interior da USP não é muito diferente. A reitoria, como veremos 

abaixo, também aplica uma ofensiva global contra o caráter público da 

universidade. Além disso, ataca violentamente direitos básicos para 

sufocar qualquer inicia�va de resistência, aprofundando ainda mais o 

caráter an�democrá�co da estrutura de poder na USP.  

Mas em meio a essa ofensiva ocorrem múl�plas resistências 

(assembleias, atos, greves etc.).  Queremos aqui destacar o processo de 

eleição do DCE nos dias 12, 13 e 14 de abril. Como veremos abaixo, 

essas eleições se dão em um cenário ímpar, pois o resultado das elei-

ções determinará a comba�vidade e o caráter democrá�co do DCE, 

condição decisiva para levara nossas lutas adiante nesse ano.  

Ataques de Zago não param  

Desde que o atual reitor (Zago) foi empossado uma série de ataques 

contra estudantes, funcionários e professores estão em curso. Alguns 

exemplos recentes da polí�ca de ataques às condições de estudo e 

trabalho levadas pela reitoria são os cortes na bolsa moradia, nas vagas 

da creche e a desvinculação do HU. Além disso, temos a terceirização 

dos restaurantes, a precarização das condições de trabalho, demissão 

de terceirizados e corte de pagamentos e  arrocho salarial generaliza-

do. 

Mas os ataques da reitoria não ocorrem apenas no campo econômico. 

A estrutura de poder controlada apenas por 3% da universidade 

(professores �tulares) e pelo governador do estado (Alckmin) quer 

criar uma situação na qual a comunidade seja totalmente anulada em 

suas demandas. Não é por acaso que a reitoria chega ao absurdo de 

proibir confraternizações e demais eventos autônomos no do interior 

dos campi.  

Até a tradicional festa dos calouros foi proibida esse ano!  

Mas a ofensiva an�democrá�ca não para por aí, o processo 

de perseguição a a�vistas do movimento estudan�l e do 

Sintusp segue a pleno vapor, chegando a proibir que um 

diretor do Sintusp par�cipe de fóruns para o qual foi legi�-

mamente eleito. 

É preciso unidade para levar a luta adiante 

É por conta de tudo isso que os estudantes da USP estão se 

mobilizando. Na EACH os estudantes estão em luta contra o 

corte de bolsas moradia e por permanência estudan�l, na 

Faculdade de Direito em greve contra a proibição do está-

gio até o 6º semestre e por permanência estudan�l, e no dia 

18 haverá um ato em frente a reitoria por abertura de va-

gas na creche. 

Para levar toda essa luta adiante é necessária a mais ampla 

unidade entre estudantes, funcionários e professores atra-

vés de pautas e ações coordenadas entre os três setores. Em 

lutas passadas vimos como a falta de unificação dificulta 

nossas vitoriosas, pois estamos enfrentando uma reitoria 

que tem o mandato do governo do estado para impor até o 

fim a precarização e priva�zação da universidade. 

Por uma chapa unificada e democrá�ca para o DCE  

A próxima diretoria da nossa en�dade terá como desafio 

levar em frente a luta unificada terá que se ar�cular com as 

demais en�dades comba�vas do movimento social em um 

ano que promete intensas lutas. Além da unidade com os 

demais setores, temos que unificar o movimento estudan�l 

para enfrentar essa diGcil situação em um momento de 

ofensiva reacionária no pais que não deixa de ter forte in-

fluência no interior da universidade.  

O DCE é decisivo para a organização dos estudantes, pois é 

o instrumento que tem legi�midade para dar direção e 

unificar todas as lutas. Nesse sen�do, temos que estar aten-

tos porque os setores de direita no movimento estudan�l, 

fortalecidos pela onda reacionária, irão fazer uma ofensiva 

para tomar o DCE e colocá-lo a serviço da conciliação, re-

pressão e priva�zação da USP.   

A eleição do DCE, que ocorrerá nos dias 12, 13 e 14 de abril, 

será um momento decisivo nesse processo de construção de 

uma direção democrá�ca e de luta para o movimento estu-

dan�l. Para enfrentar a ofensiva da reitoria e defender o 

caráter democrá�co e de luta do DCE, defendemos a cons-

trução de uma chapa unificada de toda a esquerda socialis-

ta, independente do governismo e da reitoria que se baseie 

em um programa contra os ataques em curso, proponha 

sistema�camente a unificação dos estudantes, funcionários 

e professores e retome uma forte campanha pela democra-

�zação da universidade.  
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Vivemos uma crise ambiental permanente 

Por Martin Camacho, para SoB 

Em nossos dias o desenvolvimento do capital trouxe consigo o 
desastre natural que hoje padecemos. Os inumeráveis desastres 
ambientais que são produzidos por empresas e outros tantos por 
efeitos da natureza que por desídia dos governantes ao não ter 
medidas de contingência, fazem com que a população mais pobre 

sempre seja a mais prejudicada. 

O capitalismo destrói a natureza em seu próprio benefí-
cio 

 

 

 

 

 

Para enumerar temos muitos casos, mas que sempre se 
levam a um mesmo fator, que não à natureza mesma do 
capitalismo: que mata as pessoas. Como exemplo dos últi-
mos tempos - o que aconteceu com a barragem da Samarco 
que como toda empresa tem seu lado de fala pela sustenta-
bilidade, coisa que cada vês menos se acredita, mas se gas-
tam milhões nessa campanha - citaremos a fala de como 
uma empresa “investe” em um “conjunto de ações e a inova-
ção em gestão a fizeram ser a grande escolhida no setor 
mineral. A empresa também impressionou os jurados pelo 
seu Projeto de Gestão de Mudanças Climáticas, ao mostrar 
que ser ambientalmente responsável na cadeira produtiva 
pode ser lucrativo. Mais de US$ 5 bilhões serão investidos 
no projeto nos próximos três anos, obedecendo a critérios 
sustentáveis.”  

Ou seja, por um lado investem em “sustentabilidade” e por 
o outro provocam o maior desastre natural dos últimos tem-
pos, matando toda a vida no vale do rio Doce e com isto 
também levando 20 pessoas que foram atingidas pela lama, 
demonstrando que tem um discurso só para tapar a ação 
capitalista depredadora e não controlada dos recursos na-
turais.  

Mas não temos que ir muito longe, a poucos dias a chuva 
que atingiu a São Paulo produziu a morte de 20 pessoas 
especificamente em Francisco Morato e Mairiporã. E o que 
se escuta dos governantes é que são fatos imprevisíveis e 
que superou todos os índices pluviométricos, mas isso foi 
falado milhões de vezes e nunca fizeram nada. A infra-
estrutura sempre é relegada por falta de verbas em um 
pais aonde se rouba mais do que se faz e tudo em nome 
do capitalismo e sua dinâmica de destruição.  

 

 

 

 
 

Constantemente temos conhecimento de casos que 
se dão na periferia, pelo não planejamento das cida-
des. Os governos são os culpados e não a própria 
natureza, como querem que a gente entenda. Com 
isto se foge da responsabilidade que tem esses 
governos para com a população ou para com a mes-
ma natureza, como no caso da Samarco, que pode 
indenizar milhões, porém o dano ambiental que 
produziu vai prevalecer por muito tempo mais.  

Doenças, dengue, Zica e outros males  

O capitalismo sempre se preocupou somente com o 
lucro e, por conta disso, as doenças não ficam de 
fora. Ou procuram combate-la quando ela atinge as 
classes altas ou para lucrar na venda de medica-
ções, mas o que não dá lucro ou atinge as popula-
ções mais pobres, como as doenças tropicais, se 
presta pouca atenção. Hoje em dia a Malária mata 
mais pessoas no mundo que qualquer outra doença, 
mas só mata gente pobre e é por isso que ainda 
não se tem vacina.  

Porém hoje enfrentamos outras doenças que são 
produto da migração populacional em procura de 
melhores condições de vida, que é o caso específico 
da Dengue ou a Zica ultimamente introduzida na 
América latina. E como o Brasil é um pais tropical e 
com grande extensão, torna-se, amplamente, o ve-
tor prolifero. Sem falar que não se tem contenção 
alguma à doença só culpar o proprietário de uma 
casa por ter água parada. Obviamente que, isto não 
resolve se as outras estruturas sanitárias ficam 
deficientes.  

O próprio capitalismo traz as doenças que ficam 
no interior das selvas como parte de um ciclo da 
vida, mas quando este ciclo se quebra desajusta 
todo um sistema que antes ficava circunscrito a pa-
drões de uma mesma região, trazendo as doenças 
para a humanidade toda, não tendo métodos para 
solucionar suas conseqüências.  

O caso do Zica, que pode trazer a microcefalia, le-
vanta o debate do aborto como uma contingência 
de saúde publica. Obviamente as vozes das reacio-
nárias não se deixarão de escutar, bradando que 
isso não pode ser permitido, sem se importar com a 
vida das mulheres, para depois trazer mais proble-
mas para a sociedade.  

A saída ante a crise ambiental é terminar com a 
dominação capitalista antes que esta termine 
com a humanidade. Conformar coletivos de consci-
ência da crise que hoje estamos padecendo e lutar-
mos, junto com os trabalhadores, nas ruas, pelas 
melhoras estruturais necessárias.  
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Repudiamos os brutais 
atentados de Bruxelas 

 
Declaração de Socialismo ou Barbárie, 22 de março de 2016 

 
 

Hoje 22 de março novamente o Estado Islâmico 
(também chamado ISIS), organização semi-fascista que 
supostamente representa os "interesses do Islã contra o 
Ocidente" realizou um ataque bárbaro dessa vez em 
Bruxelas capital da Bélgica. 
Como ocorreu nas duas vezes em Paris, em 2015 o Es-
tado Islâmico novamente deixou dezenas de mortos e 
centenas de feridos, a maioria entre eles, trabalhadores. 
A única consequência disto é dar mais legitimidade ao 
"estado de exceção" e da "guerra ao terror", um ótimo 
pretexto para o imperialismo justificar a agenda reacio-
nária dentro dos países europeus e bater ainda mais 
nos povos oprimidos do mundo árabe. 
 
Estes ataques são injustificáveis, dizemos isso de ma-
neira categórica! O Estado Islâmico não é uma organi-
zação que expressa, nem sequer distorcidamente, ne-
nhuma aspiração genuína dos explorados e oprimidos 
do Oriente Médio. Onde estão, na região do Iraque e 
Síria o Estado Islâmico se impõe, com mão de ferro e 
métodos bárbaros, políticas brutalmente opressivas con-
tra as mulheres e os trabalhadores, corta todas as liber-
dades democráticas sociais e políticas. O Estado Islâmi-
co é reacionário contra o povo em toda a linha. 
Paralelamente a isso, os seus ataques bárbaros na Eu-
ropa não fazem nenhum favor aos trabalhadores, mu-
lheres e jovens nesses países. E muito menos para a 
população migrante a partir da qual se nutre! Ao contrá-
rio dá argumentos adicionais e fortalecem governos im-
perialistas para imporem sua agenda reacionária de 
guerra e destruição de países inteiros no Oriente Médio. 
E também para continuar a sua política brutal e desu-
mana de expulsão de imigrantes, reduzidos hoje a cam-
pos de concentração que lembram as piores imagens 
da Europa no século XX. As ações do Estado Islâmico 
servem para justificar e facilitar o ataque aos direitos 
dos trabalhadores europeus e imigrantes. 
 
Não pode haver justificação alguma ao Estado Islâmico, 
seus métodos ou ao os seus objetivos. Nenhum nem 
outro são progressivos, não expressam nada do que 
houve como certas organizações terroristas século pas-
sado que tinham causas  

justas com métodos equivocados. A agenda do 
ISIS é o retorno a uma espécie de impérios me-
dievais, com base na submissão absoluta da 
população, sob o pretexto da "luta contra o Oci-
dente." 
 
No entanto, é um fato que o imperialismo só 
pode responder de maneira hipócrita e escon-
der a sua responsabilidade na própria existên-
cia de tais organizações. Muitas vezes promo-
veram conflitos fratricidas, que o permitiriam 
facilmente dominar o Iraque, Síria, África do 
Norte, Afeganistão, etc.! Os imperialistas têm 
destruído países inteiros com suas ações nesta 
região. Eles claro, não deixaram nenhuma pers-
pectiva de uma geração de origem imigrante 
que vivem em França, Bélgica, Inglaterra, Ale-
manha ... (mesmo tendo em conta as disparida-
des de país para país em abordar este proble-
ma e suas responsabilidade internas e exter-
nas). Criando um caldo de cultura do terror e 
um terreno fértil para organizações como o Es-
tado islâmico. 
 
Por isso, é necessário repudiar incondicional-
mente esses ataques, bem como a "guerra anti-
terrorista" e "estados de exceção" que tem pro-
movido os governos imperialistas europeus. 
Principalmente agora farão uso deste atentado 
para reforçar a agenda reacionária. 
 
Nós chamamos a todos a repudiar este novo 
ataque com a mais ampla a mobilização dos 
trabalhadores, jovens, mulheres. Esta mobiliza-
ção também deve enfrentar a tendência de cri-
minalizar e marginalizar ainda mais as massas 
de migrantes em países europeus. Devemos 
nos opor a mentira de que a solução para o fla-
gelo dos ataques é multiplicar o bombardeio a 
populações inocentes no mundo árabe. Afinal 
elas formam as primeiras vítimas do Estado Is-
lâmico! 
 
Os ataques do ISIS merecem todo o repúdio 
com manifestações nas ruas, locais de traba-
lho, universidades e toda solidariedade com as 
vítimas do ataque de hoje e dos "estados de 
exceção", e das "guerras antiterroristas" dos 
governos imperialistas. 
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FRANÇA - Luta contra a 
reforma trabalhista 
Quando os estudantes se aproximam 

 dos trabalhadores 

Por Ale Vinet, 17 de março de 2016 

Tradução e adaptação: José Roberto Silva 

A minha querida Paris, no meu retorno de Buenos Aires, me 
recebeu da melhor maneira possível: com um grande processo 
de mobilização social em construção. O ponto de partida foi o 
anúncio da reforma trabalhista “El Khomri” (nome da ministra 
do trabalho), que representa, nem mais nem menos, uma mu-
dança global e profunda da relação entre trabalhadores e pa-
trões. Ao liquidar o Código de Trabalho e impor a supremacia 
dos “acordos por empresa”, pretende-se retornar uma atomiza-
ção dos trabalhadores e uma relação de subordinação que a 
luta da classe operária enterrou há quase dois séculos. Este 
ataque sem precedentes despertou uma força e uma acumula-
ção que se encontrava adormecida entre a juventude e a classe 
operária desde pelo menos 2010, data da greve geral contra a 
reforma previdenciária. 

Não se trata de cantar vitória quando a partida apenas se inicia: 
uma mobilização geral, dos estudantes universitários e secun-
daristas, trabalhadores empregados e desempregados é, toda-
via, uma perspectiva em construção. Nada garante a vitória e 
nossos inimigos são fortes e hábeis: o governo já anunciou o 
abandono de alguns pontos e os burocratas da CFDT (uma das 
confederações de trabalhadores mais a direita, que já assinou 
reformas antioperárias do governo) aplaudem essas migalhas 
como uma “vitória”, com o objetivo de reverter a mobilização. 
Como se diz por aqui: o dia em que o governo restabelecer a 
escravidão, a CFDT se porá a negociar o peso das correntes. 

Mas se nada está ganho ainda, se, todavia, o processo tem ele-
mentos de “potencialidade” ou de aposta, talvez esse seja o 
ponto mais significativo: que, pela primeira vez, desde a derro-
ta de 2010, podemos apostar, podemos sonhar com a perspec-
tiva de uma vitória. Desde 2010, trabalhadores, jovens, desem-
pregados, mulheres sofrem uma série de ataques sem prece-
dentes, sofremos uma degradação de nossas vidas, vemos de 
maneira quase impassível como o mundo se dirige cada vez 
mais até o abismo, com guerras, deslocamentos forçados de 
milhões de pessoas que morrem aos pés dos muros da Europa, 
crise econômica, climática e humanitária. 

Mas os trabalhadores e a juventude perderam a paciência  

Porém, a partir de mais um ataque dos governos e dos patões, 
toda a raiva veio à tona e se converteu em discussão, em orga-
nização, em energia criadora, em perspectiva. Este texto quer 
simplesmente expressar as lições de um processo de mobiliza-
ção deixada em setores cada vez mais amplos. Trata-se de co-
locar no papel de forma inicial o que acontece quando os traba-
lhadores, os jovens, as mulheres, todos os cada vez em mais 
cabeças e bocas... 

No dia 9 de março a passividade imposta pela 
burocracia explodiu 

A grande “centelha” do processo atual é sem dúvida 
alguma a mobilização massiva do dia 9 de março. Co-
mo de costume, as grandes organizações sindicais 
propuseram colocar panos quentes: a primeira data 
de mobilização, diante de semelhante ataque, estava 
prevista para o...31 de março! No entanto, a brutali-
dade do ataque e a bronca acumulada fizeram se ex-
pressar elementos mais espontâneos e outros mais 
estruturais contra o mesmo. Por um lado, uma série 
de elementos da “geração 2.0”: uma série de elemen-
tos que reuniram mais de 500 mil assinaturas em 
poucos dias, diversos “eventos facebook” que chama-
vam a mobilização (e uma greve!) geral para o dia 9 
de março, uma série de vídeos impulsionados por um 
grupo de youtubers de esquerda em torno da hashtag 
#onvautmieuxqueça (valemos mais do que isso). Por 
outro lado, ocorreu uma reunião de organizações polí-
ticas e sindicais juvenis que retomou a ideia do cha-
mado de 9 de março e convocou uma mobilização 
nacional. Começaram a se organizar assembleias ge-
rais e em universidades para preparar a jornada do 
dia 9: 700 estudantes na faculdade de Toulouse, 800 
em Paris 8 - Sant Denis, 400 em Paris 1 - La Sorbone, 
300 em Paris 10 - Nanterre. Toda essa dinâmica mos-
trou o problema que se coloca em torno do projeto de 
reforma trabalhista, e obrigou algumas confederações 
sindicais como a CGT ou Solidaires a chamar também 
a jornada de luta (porém não fizeram chamado a gre-
ve!), tentando desde o início dividir o movimento. Em 
Paris, a convocatória que havia circulado amplamente 
chamava a se concentrar na Praça da República às 
13h30min, a CGT decidiu chamar a concentração em 
outro lugar às 11h...  

Finalmente, a jornada foi um êxito total: mais de 500 
mil pessoas em todo o país, mas de 100 mil em Paris. 
Trata-se da maior mobilização desde que assumiu o 
governo “socialista” de Hollande. Havia uma importan-
te composição juvenil, porém também de trabalhado-
res, de desocupados. Muitos trabalhadores decidiram 
se dar um dia de “descanso” ou “de férias” para fazer 
a greve de maneira indireta e participar da mobiliza-
ção, já que nenhuma confederação sindical chamou a 
greve no dia 9. O ambiente foi combativo, dinâmico, 
com o motor da juventude, porém, com certa repre-
sentatividade de outros setores. Se sentia no ar que 
algo mudou... 

Efetivamente, assim foi. Do calendário anêmico da 
burocracia, que apenas pretendia realizar uma sauda-
ção a bandeira no dia 31 de março, se passou a uma 
situação cujo ritmo foi ditado cada vez mais dos seto-
res mais dinâmicos, os estudantes, e do impacto que 
sua mobilização tem sobre outros setores. Logo de-
pois do dia 9, se decidiu a realização de uma jornada 
de mobilização no dia 17 de março, outra no dia 24, 
outra no dia 31 que deveria ser não o fim, mas o co-
meço de uma luta geral, de uma greve geral por tem-
po indeterminado...Se a jornada do dia 9 mudou de 
tal maneira o calendário, os ritmos e de maneira geral 
o estado de ânimo em larga escala, é porque se tratou 
de uma jornada que escapou objetivamente dos gran-
des aparatos, que teve uma característica de explo-
são, de auto-organização, que permitiu romper com a 
normalidade. Desde o dia 9, muitas coisas mudaram e 
profundamente... 
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INTERNACIONAL 



 

 

COMO FORMULAR UMA POLÍTICA REVOLUCIONÁRIA? 

Por José Luís Rojo 

Trad. José Roberto Silva 

 

Aprender a escutar 

A primeira regra geral para a formulação de uma política revolucionária é 
partir da realidade objetiva, daquilo que existe de maneira independente de 
nosso partido. 

Isso que existe são as condições gerais de nossa atuação (economia, Esta-
do, governo), assim como as classes e relações de força entre elas, seus 
partidos e demais representações, e as tendências mais gerais que denota 
cada ciclo político (internacional e nacional). Todas estas determinações 
endereçam às condições objetivas de nossa ação. 

Mas existe uma segunda “lei” ou regra fundamental na hora de formular a 
política. A realidade sempre está determinada por tendências progressivas e 
conservadoras, e é óbvio que o partido deve saber apropriar-se, ter a sensi-
bilidade de apoiar-se nessas tendências objetivas que lhes podem ser favorá-
veis para opor-se às outras, as conservadoras. 

A formulação de uma política revolucionária (o mesmo que a construção 
partidária) seria impossível sem essa relação com a realidade, caso a realida-
de aparecesse como uma “caixa fechada”, algo imodificável e não sulcada 
por estas tendências contraditórias nas quais há que se saber apoiar para 
construir o partido e transformar a realidade. 

Uma política que não partisse desta riqueza da realidade, de suas contradi-
ções, seria um mero exercício de laboratório e não o que deve ser: um diá-
logo do partido com a classe (que é outra das determinações de uma políti-
ca revolucionária). 

Este era – como destacava Trotsky – um dos aspectos mais fortes de Lenin: 
saber escutar (estando inclusive a milhares de quilômetros da Russia) com 
a maior profundidade o que animava os sentimentos das massas labori-
osas. 

Os maiores revolucionários tem insistido sempre em que a única maneira de 
formular uma política correta é partindo de escutar o que “dizem” as massas. 
Em uma recente conferência nacional de nosso partido – atendendo aos 
traços juvenis de nossa organização – insistíamos na importância de que 
nossa militância aprendesse a escutar a nossa classe; que antes de 
“falar” (antes de formular a sua política) partisse de saber o que opina, o 
que sente a classe trabalhadora. 

Parte disto é algo já assinalado: ter sensibilidade frente às tendências mais 
dinâmicas da realidade (não só nacional senão internacionalmente), saber 
utilizá-las como um ponto de apoio em nossa ação. 

Sublinhamos as tendências internacionais e não só as nacionais, porque a 
construção de nossos partidos tem colocado sempre como necessidade o 
que estamos mencionando: saber como marcha o mundo, compreender que 
o localismo é cego, que somente o internacionalismo permite ver mais além 
e compreender as tendências esboçadas nacionalmente como parte de algo 
mais global. 

A formulação da política revolucionária é assim um “diálogo”: diálogo entre o 
partido e a realidade, diálogo entre o partido e a classe operária. E nunca um 
“monólogo”, que é uma das marcas do fio condutor que tornam a uma organi-
zação estéril, sem força transformadora. 

Massas e vanguarda  

Outro elemento importante nesta discussão é a abordagem das relações do 
partido com as massas e com a vanguarda. Em relação a quais destas duas 
determinações se formula a nossa política? 

Este é outro debate recorrente que parte do assinalado e é evidente para o 
marxismo: sempre se parte da realidade, do que é mais objetivo. 

E o mais objetivo são as classes e os partidos majoritários que a 
“representam”: as grandes forças burguesas e burocráticas. Logo depois 
disso entram no quadro de avaliação a vanguarda e suas organizações. 

Isto mesmo vale para as relações gerais entre as massas e a 
vanguarda. Porque a vanguarda é, enfim, definitivamente, uma 
expressão específica da classe mesma. Mas uma expressão 
que se refere, ao fim, a essa mesma classe, que é sempre o 
agrupamento maior. 

Nahuel Moreno, nos anos 70 (em sua luta contra o guerrilheiris-
mo), levava demasiado longe esta expressão (a extrapolava até 
quase dissolver a vanguarda) quando afirmava que a vanguarda 
era um “fenômeno” e que a classe era o objetivo, o que sempre 
persistia, o “ser ou essência” da coisa. 

Mas, se havia uma grama de verdade nesta afirmação, o proble-
ma estava em que depois o morenismo se caracterizou por come-
ter um erro simétrico pelo lado oposto: perder de vista a impor-
tância estratégica da luta na vanguarda como uma engrena-
gem indispensável do partido revolucionário, como uma 
“alavanca” indispensável para o acesso às maiores massas (as 
que não podem ser conquistadas de maneira orgânica se não se 
conquista, por sua vês, à vanguarda mesma, seus organismos e 
partidos mais em geral). 

A vanguarda é uma alavanca para que o partido conquiste às 
massas. Mas, a formulação da política deve remeter sempre – 
para seja correta – às tarefas colocadas pelas mesmas classe 
sociais na arena dos grandes acontecimentos. 

Se não for assim essa política será estéril, taticista, carecerá de 
verdadeira força material. 

Oportunismo e sectarismo 

Vejamos agora a consequência que tem o que estamos assina-
lando na hora da formulação de uma política revolucionária. 

Regra geral, o oportunismo em política significa adaptar-se pas-
sivamente ás circunstâncias, não ter uma abordagem crítica 
destas, o que redunda em renunciar a transformá-las. 

O não adaptar-se à realidade (o que não nega que devamos par-
tir dela tal e qual é!) se expressa em que intervimos da mesma 
maneira revolucionária a partir de uma posição estratégica, o que 
significa que os meios devam ser adequados aos fins, que os 
passos que damos devem servir ao objetivo da transformação 
social. 

Daí que não podemos fazer, por exemplo, frentes eleitorais com 
qualquer força (somente são admissíveis frentes de independên-
cia de classe), ou que não podemos adotar uma estratégia de 
obter cargos parlamentares, renunciando á nossa política revolu-
cionária. 

O sectarismo, por sua parte, significa crer que a política pode ser 
formulada independentemente das circunstancias de tempo e 
lugar: ou seja, sob um enfoque que poderíamos chamar de 
“laboratório”, abstrato, geral. 

O erro de não partir do mais objetivo, das condições mais gerais, 
pode expressar-se na hora de formular uma política que não seja 
regida pelas grandes forças de classe senão somente pela dispu-
ta na vanguarda; ou que confunda o conteúdo de nossa política 
(inegociável) com a forma acessível, ou flexível, de formulá-la 
para os mais amplos setores. 

A política revolucionária não é sectária, nem oportunista, é revo-
lucionária. Parte criticamente da realidade, das condições tal 
qual são, mas sempre para transformá-la. Se apoia nos mais 
dinâmico para combater os elementos mais conservadores. 
E arranca sempre de um diálogo com nossa classe para in-
tentar formulá-la da maneira mais acessível possível (mas 
nunca para adaptá-la ao nível estritamente reivindicativo ou 
sindicalista). 

Nossa política não é de laboratório, não é doutrinária, se forja na 
realidade da luta cotidiana de nossa classe, partindo das condi-
ções tal qual são, mas apostando sempre  em transformá-las. 
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