
“A EMANCIPAÇÃO DOS TRABALHADORES SERÁ OBRA
 DOS PRÓPRIOS TRABALHADORES.” (KARL MARX)23 de Setembro de 2014 • Nº 58 • R$ 2,00

www.marxismo.org.br EsquerdaMarxista Semanário da Esquerda Marxista - Seção brasileira da Corrente Marxista Internacional



NÚMERO 58 / 23 DE SETEMBRO DE 2014 2

A revista teórica imperia-
lista Foreign Aff airs, setem-
bro/outubro 2014, traz um 
artigo do maior e mais genial 
vidente da história da huma-
nidade, Francis Fukuyama, 
aquele que viu o “Fim da His-
tória”, em 1989, quando caiu 
o Muro de Berlim.

Em 1989 e 1992, o so-
ciólogo Francis Fukuyama 
invocou Platão a Nietzsche, 
depois Kant e Hegel, para 
provar que com a “destruição 
do fascismo e do socialismo”, 
a humanidade havia chegado 
ao ponto “culminante” de sua 
“evolução” com o triunfo da 
“democracia liberal ociden-
tal”.

Como a história não aca-
bou Fukuyama está desola-

do. Deu tudo errado e agora 
ele escreve que afi nal “o so-
nho de exportar democracia 
e economia de mercado pela 
força do Exército só produziu 
mais antiamericanismo”.

Seu artigo “América em 
Decadência” explica que “Os 
problemas com a política 
americana hoje derivam do 
projeto básico das institui-
ções políticas dos Estados 
Unidos, exacerbados pela 
polarização cada vez mais 
hostil. Infelizmente, na 
ausência de algum tipo de 
grande choque externo, a 
decadência é provável que 
continue no futuro previsí-
vel”.

O grande pensador não 
vê saída. Parece que é o fi m 

da história para ele. A própria 
revista comenta seu artigo e 
diz que “Sua conclusão é de-
primente ...”. Precisa dizer 

mais?

Quem Somos
A Esquerda Marxista 

(EM) é uma organização 
de luta pelo socialismo. 
Como seção brasileira da 
Corrente Marxista Inter-
nacional (CMI), lutamos 
em todo o mundo para 
ajudar os trabalhadores e 
jovens a se organizarem 
na luta por sua emancipa-
ção.

Lutamos contra a cola-
boração de classes e con-
tra a defesa do capitalis-
mo e sua maquiagem feita 
pelos reformistas. Nada 
temos a ver com as or-
ganizações e agrupamen-
tos ultraesquerdistas que, 
incapazes de se relacio-
narem com a classe tra-
balhadora, dedicam-se ao 
divisionismo e ao denun-
cismo inócuo e impoten-

te. Nós lutamos nas or-
ganizações de massa para 
construir uma corrente 
revolucionária de massas. 
Nesse sentido atuamos 
na luta de classes e nas 
entidades historicamente 
construídas pelos traba-
lhadores e pela juventude. 

A EM dirigiu as ocupa-
ções de fábricas lutando 
por sua estatização sob 
controle dos trabalha-
dores, luta por educação 
pública e gratuita para to-
dos, pela reestatização de 
tudo o que foi privatizado, 
contra a criminalização 
dos movimentos e organi-
zações dos trabalhadores, 
em defesa das conquistas 
e reivindicações da classe 
trabalhadora e da juven-
tude, contra o capitalismo. 

O que pensa o 
imperialismo essa semana?

NOTAS DA LUTA DE CLASSES

rer uma resposta rápida.
O Ebola está tendo um efei-

to devastador também sobre o 
que existe de serviços de saúde 
e sobre a própria estrutura dos 
serviços. Já tirou a vida de inú-
meros trabalhadores de saúde 
que não possuem equipamento 
de proteção adequado para tra-
balhar com pacientes infectados 
e demonstrou assim que os re-
cursos humanos, fi nanceiros, 
materiais, são completamente 
insufi cientes para responder às 
necessidades de saúde nesses 
países. Em diversos locais os 
trabalhadores da saúde simples-
mente entraram em greve por 
não receber nenhum equipa-
mento de proteção e meios de 
tratar as pessoas. Para salvar-se 
apelaram para a greve.

A catástrofe e a indignação 
que nos causa o que se passa na 
África é combustível puro para a 
continuidade da luta pela revo-
lução socialista.

O Estado Islâmico do Iraque 
e do Levante segue avançando 
em regiões do Iraque e da Síria.

Além da violência contra o 
povo, dos vídeos com ameaças 
e decapitações, uma face do ca-
ráter reacionário desse grupo 
aparece nas imposições ao cur-
rículo escolar. Em Mossul, no 
Iraque, foi proibido o ensino de 
música, literatura e da Teoria da 
Evolução, de Darwin. Em Raq-
qa, na Síria, fi losofi a e química 
foram retiradas do currículo. 
Tudo isso em meio a execuções 
em massa de grupos étnicos e 
religiosos. Esse é o resultado 
da combinação de política e re-
ligião.

O Estado Islâmico (EI) só 
ganhou terreno por conta das 
décadas de guerras e explora-
ção imperialista, que criaram 
a decomposição social e as 
disputas étnicas e religiosas. 
Os EUA, inclusive, ajudaram 
a armar o EI quando servia aos 
seus interesses contra Assad, 
na Síria.

Agora, uma nova incursão 
imperialista está em marcha no 
Iraque, já se iniciaram bombar-
deios aéreos patrocinados pelos 
EUA, Reino Unido e França. Os 
EUA passaram a fi nanciar ou-
tros grupos na Síria para com-
bater o EI. Nada será resolvido 
pelos que construíram o caos.

A vida dos povos em todo 
o mundo são peças no jogo da 
burguesia pela manutenção de 
seu domínio. Mais do que nun-
ca é: socialismo ou barbárie.

Política e 
religião

Já são mais de 2.400 mortes re-
sultantes da epidemia de Ebola na 
Libéria, Serra Leoa e Guiné, Nigéria 
e Senegal. Mas, este não é um proble-
ma africano. É um problema da clas-
se trabalhadora internacional e suas 
organizações.

Um surto de Ebola na Eu-
ropa ou Estados Unidos seria 
facilmente superado, mas os 
países da África afetados são 
incapazes de conter a doença 
por causa dos serviços de saúde 
pública miseráveis, assim como 
todos os serviços públicos.

A Organização Mundial da 
Saúde (OMS) afi rmou que a 
epidemia de ebola é uma crise 
“sem paralelos em tempos mo-
dernos” e que é necessário US$ 
1 bilhão ou mais para conter a 
crise que atinge a África Ociden-
tal.

Segundo a agência das Na-
ções Unidas, 2.461 pessoas 
morreram pela doença e há 
4.985 contaminados. De acordo 
com a OMS, a expectativa inicial 
é que 20 mil pessoas sejam atin-
gidas pela doença, isto se ocor-

Ebola 
na África

O marxista e dirigente da 
seção paquistanesa da Corrente 
Marxista Internacional, o cama-
rada Riaz Lund, combatente da 
classe trabalhadora de Karachi, 
foi atingido a sangue frio por 3 
tiros desferidos por assassinos 
terroristas. Riaz foi atingido no 
tórax e encontra-se em estado 
grave após a cirurgia realizada. 
Até o momento está resistindo 
bem e esperamos tê-lo recupe-
rado em breve.

Há alguns anos Riaz foi ba-
leado por homens armados do 
grupo fascista MQM e sobrevi-
veu. Fazemos nossas as palavras 
do camarada Alan Woods, diri-
gente da CMI que afi rma: “Riaz 
vai agora também se recuperar 
e viver para lutar contra as for-
ças contrarrevolucionárias que 

Terror no 
Paquistão

 foram plantadas pelo asqueroso 
pântano do capitalismo paquis-
tanês”.

Riaz é um militante destaca-
do da campanha de Defesa dos 
Sindicatos do Paquistão (PTU-
DC), é muito conhecido em 
Karachi e inteiramente voltado 
ao combate pelo socialismo in-
ternacionalista na CMI.

Pedimos aos combatentes 
do Brasil que se somem aos que 
em todo o mundo já se mani-
festaram em solidariedade aos 
camaradas paquistaneses e ao 
camarada Riaz Lund Baloch. A 
Esquerda Marxista se manifesta 
em solidariedade a Riaz. Enviar 
apoio para: editor@marxist.com e 
editor@struggle.com.pk

Saudações aos camaradas 
do Paquistão! Sua luta é a nossa 
luta! Vida longa a Riaz! Um ata-
que contra um é um ataque con-
tra todos! Redobremos a nossa 
determinação para acabar com o 
capitalismo!

Internet

Progressão do Ebola na África

Rua Tabatinguera, 318, Centro
São Paulo/SP - CEP: 01020-000 

 Fone: (11) 3101-8810

DIRETOR
Serge Goulart  

EDITOR
Wanderci Bueno 

 JORNALISTA RESPONSÁVEL
Rafael Prata MTB nº 40040/SP

DIAGRAMADOR
Evandro José Colzani 

jornal@marxismo.org.br 
www.marxismo.org.br



NÚMERO 58 / 23 DE SETEMBRO DE 2014 3

Reagrupar pela esquerda para derrotar Marina

A crise do capitalismo em-
purra o Brasil à recessão. A 
estimativa de crescimento do 
PIB para 2014 é zero, o desem-
prego, pelos dados ofi ciais, 
atinge mais de 2,4 milhões de 
trabalhadores e a redução de 
postos de trabalho, apenas nas 
regiões metropolitanas, atinge 
a cifra de fechamento de 142 
mil postos de trabalho em re-
lação ao ano passado. Há ainda 
um dado ofi cial alarmante do 
IBGE que revela o fato de que 
em cada 100 pessoas economi-
camente ativas, 53 não traba-
lham. A crise do capitalismo 
se avoluma, a recessão começa 
a soprar mais forte. O DIEESE 
afi rma que o desemprego é de 
10,3% no conjunto das áreas 
metropolitanas.

Os capitalistas querem 
salvar seus negócios

Esta semana os jornais di-
vulgaram que várias empresas 
destinaram cerca de 1 bilhão 
de reais para candidatos em 
todos os níveis, incluindo os 
presidenciáveis e candidatos 
ao Congresso Nacional. E esta 
cifra tende aumentar em mui-
to com a proximidade das elei-
ções.

Os 19 maiores doadores 
para as campanhas são res-
ponsáveis por metade do valor 

doado por empresas e pesso-
as físicas. Os partidos, comi-
tês e candidaturas receberam 
dos19 grupos privados R$ 522 
milhões do total de R$ 1,040 
bilhão vindo de contribuições 
de pessoas físicas e jurídicas. 
Somados ao Fundo Partidário, 
os partidos receberam até ago-
ra cerca de 1,138 bilhões. Con-
vém salientar que estes dados 
representam apenas aquilo 
que é declarado pelos candida-
tos. Boa parte dos recursos foi 
destinada aos candidatos ao 
Congresso Nacional. Isso, em 
si, revela o verdadeiro caráter 
desta instituição: um balcão 
de negócios das grandes em-
presas.

Só o Grupo JBS doou 113 
milhões, cerca de 11% de to-
das as doações Outras empre-
sas ligadas à JBS que é dona da 
Friboi, Swift e Bertin, também 
doaram. Entre elas estão a Se-
ara e a Flora Higiene e Limpe-
za. Todas fortemente ligadas 
ao agronegócio e bancos. Que 
os partidos como o PMDB, O 
PSDB, DEM, PSB, PTB e PSD 
recebam dinheiro de empresas 
é mais que natural, são parti-
dos da burguesia. Mas, o PT 
receber é uma vergonha.

Dilma, Aécio, Marina, Kas-
sab, Malufs e Sarneys, todos 
recebendo amplo fi nancia-
mento dos grandes empresá-
rios. A maioria dos candidatos 
a parlamentares ao Congresso 

está a soldo dos capitalistas. 
Como pretendem representar 
o povo. Pelo menos do PT, os 
trabalhadores e a juventude 
queriam outra atitude. Não 
que fosse mais do mesmo. Sua 
responsabilidade é fazer cam-
panha apoiado nas reivindica-
ções e nas lutas dos trabalha-
dores e da juventude.  

Qual o caminho a seguir?
Apesar de, no desespero, o 

discurso de Lula (agora com 
camisa vermelha e estrela do 
PT no peito) tentar fl ertar com 
os sentimentos de classe e ten-
tar parecer que os ricos e pode-
rosos estão todos com Marina 
e Aécio, o que não é verdade, 
as candidaturas petistas não 
empolgam as massas, exata-
mente por que elas sabem dis-
so. Por baixo, a eleição é vista 
com indiferença pela juventu-
de e os trabalhadores. Parcelas 
destes setores, pressentindo o 
perigo de uma vitória de Ma-
rina e sabendo que ela é uma 
marionete, com seu sentimen-
to e intuição de classe, devem 
reagir e votar na candidatura 
do partido que eles constru-
íram. É como um reagrupa-
mento defensivo. Nós concor-
damos com este sentimento e 
votamos nos candidatos do PT 
contra a burguesia.

A candidatura Dilma faz 
uma campanha pela mídia e 
do tipo “faço obras”, tipo Ma-

luf ou outro burguês qualquer. 
É por isso que grande parte 
da juventude e uma parte dos 
trabalhadores, não votará em 
Dilma.  A política colaboracio-
nista da direção do PT será a 
maior responsável por isso.

A recusa empedernida do 
PT em romper com a burgue-
sia e lutar pelas reivindicações 
dos trabalhadores e pelo socia-
lismo vai encurtando seu espa-
ço e seu tempo.

Unidade para derrotar 
os capitalistas

Os trabalhadores das cida-
des e do campo devem estabe-
lecer a sua mais ampla unida-

de na defesa de seus direitos, 
contra os capitalistas, suas po-
líticas e seus partidos. Quan-
do se unirem os trabalhadores 
organizados, os milhões de 
sem-terra, sem moradia, de-
sempregados, a juventude, um 
levante porá fi m a tudo que 
essa gente do sistema tenta 
salvar. Quando isso ocorrer as 
instituições abaladas começa-
rão a ruir e uma nova ordem 
poderá se estabelecer. 

Os marxistas, com suas 
candidaturas independentes 
e suas campanhas combatem 
para ajudar neste processo, 
por um governo socialista dos 
trabalhadores.

Se destroçarmos tudo 
a culpa é nossa

Paul Krugman, prêmio 
Nobel de economia, acaba de 
publicar um artigo (http://eco-
nomia.estadao.com.br/noticias/
geral,como-se-equivocar-na-eco-
nomia,1560669 ) onde declara  
que “se destroçarmos tudo, 
a culpa não está nos textos e 
sim em nós mesmos”. Aliás, 
ele continua reclamando da 
necessidade de adotar medi-
das de “incentivo” à economia 
para resolver a crise aberta em 
2008. O problema é que ele 
não conhece sua causa (super-
produção, a economia capita-
lista produzindo mais que o 
mercado capitalista consegue 
consumir) e receita então um 
remédio errado: mais incenti-
vos à produção e ao consumo. 
Os trabalhadores deverão pa-
gar a conta.

A verdade é que medidas 

de incentivo podem tempo-
rariamente dar um “respiro”, 
como agora nos EUA está 
ocorrendo no setor militar-
-aero-espacial. No Brasil o au-
mento do crédito fez subir o 
consumo e adiou a crise, mas 
o ônus das desonerações e 
incentivos caiu no lombo dos 
trabalhadores que apenas pro-
telam a crise que volta e com 
mais força.

No Brasil os efeitos palia-
tivos das medidas de crédito 
estão se esgotando, as peque-
nas empresas começam a não 
conseguir pagar seus débitos e 
o resultado é simples – a ge-
ração de empregos e de em-
prego industrial diminuiu, o 
lay-off  aumentou. O que está 
condenado é o capitalismo e 
nenhuma medida paliativa vai 
resolver a crise.

Esquerda Marxista
jornal@marxismo.org.br

No início de setembro fo-
ram divulgados os dados do 
Índice de Desenvolvimento da 
Educação Básica (Ideb), cria-
do em 2007 para aferir dois 
indicadores: o fl uxo escolar e 
as médias de desempenho nas 
avaliações Saeb (Sistema de 
Avaliação da Educação Bási-
ca) e Prova Brasil (análise do 
sistema público de ensino do 
país).

Desde 2007 o governo 
trata estes índices como um 
avanço, fazendo crer que a 
educação fundamental e bá-
sica estariam ganhando em 
qualidade.

Mas os estudiosos e profi s-
sionais da área sabem que isto 
não é verdade: os números 

chegam a ser fraudulentos, 
pois recortam a realidade da 
educação e movimentam da-
dos de forma superfi cial, para 
não dizer falaciosa.

O Ministro da Educação, 
Henrique Paim, tem fugido do 
debate e limita-se a explicar 
que a solução seria uma mu-
dança na grade curricular do 
ensino médio.

O ministro está equivoca-
do, pois o que necessitamos 
é de investimentos maciços 
na educação pública: infraes-
trutura, transporte, professor 
bem pago.

O resultado do Ideb é as-
sustador. Das três metas ob-
servadas Fundamental I, Fun-
damental II e Ensino Médio, 
apenas o Fundamental I atin-
giu a meta. O Ensino Médio, 
período educacional onde o 

governo concentra os meno-
res investimentos, permanece 
com os lastimáveis 3,4 des-
de 2009. Considerando que 
a meta é chegar em 2021 em 
6,0, parece que o governo terá 
problemas com sua própria 
meta vergonhosa.

As escolas particulares de 
ensino médio caíram 3,0 pon-
tos percentuais e não atingi-
ram a meta em nenhum dos 
três níveis. Parece que os ba-
rões da educação privada não 
estão muito interessados em 
qualidade, mas sim em encher 
seus cofres, que atualmente já 
levam 30% do orçamento do 
setor.

Para piorar, o PNE aprova-
do prevê que os valores obri-
gatórios de investimentos se-
jam para os setores privado e 
estatal. Aonde isso vai parar?

Educação e os dados do IDEB
Aonde isso vai parar?

NACIONAL

Maritania Camargo
maritaniacamargo@ig.com.br

Internet

Mesmo de camisa vermelha Lula não empolga a militância

EDITORIAL
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1º Acampamento Revolucionário 2015

Em todo o mundo a juventude sai às ruas, ocupa praças, vai à luta 
pelo direito a ter um futuro. As revoluções árabes na Tunísia e Egito, o 
Movimento dos Indignados na Espanha, o Movimento Occupy nos EUA, 
centenas de milhares de jovens no Canadá, Chile, Grécia, Inglaterra! Em 
junho de 2013 milhões de jovens saíram às ruas por todo o Brasil contra 
o aumento das tarifas e contra a repressão.

Após termos conseguido derrubar os 20 centavos, queríamos que todo 
o dinheiro público fosse usado para garantir transporte, saúde e educa-
ção públicos, gratuitos e para todos. Mas a resposta do governo foi mais 
repressão, criminalização generalizada dos que lutam e a continuidade 
do desvio de cerca de R$ 1 trilhão por ano através da fraude chamada 
“Dívida Pública”.

Não nos levantamos só pelos 20 centavos e não vamos parar de lutar 
só porque aumentam a repressão. Pelo contrário! Cada vez mais jovens 
chegam à conclusão de que só com luta é possível mudar o país, mu-
dar o mundo. Mas sabemos que a luta precisa ser organizada e ter um 
programa claramente revolucionário. Por isso organizamos a campanha 
nacional “Público, Gratuito e Para Todos: Transporte, Saúde, Educação! 
Abaixo a Repressão!”, construindo Comitês de Luta em cada escola, cada 
universidade, contra o capitalismo e pelo socialismo!

E por isso agora convocamos todos os jovens que querem se dedicar 
de fato à transformação revolucionária do mundo, para o 1º Acampamento Revolucionário 2015, que ocorrerá de 15 a 
18 de janeiro, na Flaskô – uma fábrica ocupada e controlada pelos trabalhadores, em Sumaré-SP (região de Campinas).

Serão 4 dias de troca de experiências, formação, ofi cinas, debates com jovens de todos os cantos do Brasil. Inscreva-se 
já e participe!

De 15 a 18 de janeiro, na Flaskô – fábrica ocupada pelos trabalhadores (Sumaré-SP)

CAMPANHA

CONVOCATÓRIA

Campanha Nacional “Público, Gratuito e Para Todos: Transporte, Saúde, Educação! Abaixo a Repressão!”

Programação:
 15/01/2015, QUINTA-
FEIRA

09:00-12:00 – 
Chegada das delegações 
de todo o Brasil

12:00-14:00 – 
Almoço

14:00-16:00 – 
Credenciamento, 
Montagem das barracas 
e apresentações 
musicais

16:00-17:00 – Visita 
guiada por dentro da 
fábrica ocupada Flaskô

17:00-19:00 – 
Mesa de Abertura 
do 1º Acampamento 
Revolucionário 2015 
(com convidados)

19:00-21:00 – Jantar
21:00-24:00 – Festa 

Vermelha

16/01/2015, SEXTA-
FEIRA

08:00-09:00 – Café 
da Manhã

09:00-12:00 – 
Debate: Panorama das 
Lutas da Juventude no 
mundo

12:00-13:30 – 
Almoço

13:30-17:00 – 
Debate: Questões 
da luta da juventude 
(Racismo e racialismo, 
violência policial, 
drogas, redução da 
maioridade penal)

17:00-19:00 – 
Formação: Hinos 
Revolucionários – 
Letras e Contextos

19:00-21:00 – Jantar
21:00-24:00 – 

Apresentações Teatrais 
e Musicais de artistas 
convidados

17/01/2015, SÁBADO 
08:00-09:00 – Café 

da Manhã
09:00-12:30 – 

Formação: Reformismo 

e Esquerdismo ou 
Tática Revolucionária 
de Massas? – Lições da 
História

12:30-14:00 – 
Almoço

14:00-19:00 – 
Debate: Tarefas da 
nossa campanha          
(e do PL 7951 contra a 
criminalização)

19:00-21:00 – Jantar
21:00-24:00 – Sarau 

Revolucionário

 18/01/2015,  
DOMINGO

08:00-09:00 – Café 
da Manhã

09:00-12:30 
– Debate: Que 
organização a 
juventude necessita?

12:30-14:00 – 
Almoço

14:00-17:00 – 
Levantar acampamento 
e partir

Taxa de inscrição: R$120
*Pode ser paga em 3 parcelas de R$40.

*Dá direito a estadia e alimentação 
para os 4 dias.

*Todos devem levar barraca ou colchonete, 
além de sua própria roupa de cama e banho.

 
e-mail:publicogratuitoparatodos@gmail.com


