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Enquanto governos concedem isenções e benefícios para empresários, população 
sofre com cortes nos serviços públicos, e com descaso por suas reivindicações. PÁG 3

Legado olímpico será 
de dívida e miséria

Lava Jato e 
Mãos Limpas: 
análise política
PÁG 5

Racha no PSTU 
leva a debates 
importantes
PÁG 2

14 de julho: 
Revolução 
Francesa
PÁG 6

J.P.Engelbrecht/Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Evento sediado no Rio de Janeiro ocorrerá em meio a denúncias de corrupção, ao caos urbano, ao aumento da violência e a uma insatisfação generalizada
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Os militantes que rompe-
ram com o PSTU indicam em 
seu manifesto que questões 
teórico-políticas e táticas fo-
ram as razões da separação.

É quase uma lei da his-
tória que as cisões no mo-
vimento operário comecem 
confusas e por questões que 
apenas são a ponta do ice-
berg. É natural.

Seu Manifesto diz que 
“Acreditamos que as dificulda-
des enfrentadas pelos revolucio-
nários neste início de século 21 
encontram sua explicação mais 
profunda no impacto reacioná-
rio da restauração capitalista na 
URSS, leste europeu, sudeste asi-
ático e Cuba”. A outra ques-
tão, tática, se refere à políti-
ca do PSTU de recusar-se a 
lutar contra o Impeachment 
de Dilma com sua política de 
“Fora Todos”.

O que dizem os camara-
das é uma crítica às posições 
a LIT (Liga Internacional dos 
Trabalhadores) e do PSTU, 
que viram a derrubada do 
stalinismo como a abertu-
ra da avenida do triunfo do 
trotskysmo, e a política sec-
tária e auto-proclamatória 
que levou esse partido ao 
isolamento.

Mas, isso vem de longe. 
Quando Moreno rompeu 
com Lambert, em 1981, ele 
reviu várias das teses que os 
dois tinham assinado juntos, 

mas não reviu uma delas 
cujo título era “É chegada a 
hora de construir partidos trot-
skystas com influência de mas-
sas”.

Fim do Stalinismo, 
destruição dos Estados 
Operários e restauração 
capitalista

A desaparição do aparato 
internacional do Kremlin, e 
seu controle financeiro e po-
licialesco sobre os partidos 
comunistas em todo o mun-
do, sem dúvida, destruiu um 
obstáculo poderoso. 

Mas, na derrubada do 
stalinismo, foi junto o Esta-
do Operário Soviético e suas 
conquistas. Mesmo degene-
rado pela burocracia soviéti-
ca que havia afogado em san-
gue a revolução bolchevique, 
ele seguia sendo uma enor-
me conquista internacional 
do proletariado na luta pelo 

socialismo. Era a prova viva 
de que se podia deixar o ca-
pitalismo no passado.

A destruição dos Estados 
Operários foram um duríssi-
mo golpe para a classe ope-
rária internacional.

A restauração do capita-
lismo na URSS, o esfacela-
mento dos PCs e sua passa-
gem com armas e bagagem 
para os braços de um novo 
amo, o imperialismo norte
-americano, permitiram uma 
ofensiva ideológica reacio-
nária internacional (Fim da 
história, etc.).

E o proletariado interna-
cional viu-se à frente com 
um largo período aberto à 
sua frente onde teria que 
reorganizar suas forças, re-
compor seu exército e for-
mar novos oficiais para os 
combates que não param 
nunca enquanto existir o 
capitalismo.

É nesta situação que se 
inscreve o movimento inter-
nacional do proletariado dos 
últimos anos.

Fora todos ou política 
revolucionária?

É com a longa marcha, 
com o fracasso dos parti-
dos da ordem burguesa, que 
surgem fenômenos como 
Syriza, Podemos, Corbyn e 
mesmo Bernie Sanders. É 
isto que produz a situação 
da Primavera Árabe e da Eu-
ropa, especialmente na Gré-
cia, Espanha, Grã-Bretanha, 
França, Portugal.

A situação internacional 
é convulsiva e há uma po-
larização social crescente. 
Apesar do programa abso-
lutamente confuso e refor-
mista de Tsipras, Iglesias, 
Corbyn, etc., é neles que 
as massas estão enxergan-
do um instrumento de luta 

“contra tudo que aí está”. 
De certa forma, as jornadas 
de junho de 2013, no Brasil, 
expressaram isso.

A esses problemas está 
deparada a LIT. Assim, os 
camaradas que romperam 
estão numa encruzilhada. Ou 
continuam a política do “Fora 
Todos” no resto do mundo 
ou compreendem a situação 
em desenvolvimento e agem, 
sem baixar as bandeiras, no 
movimento real. 

Bernie Sanders fez 
aquilo que milhares tor-
ciam para que não fizesse: 
declarou seu apoio para 
Hillary Clinton na corri-
da do Partido Democrata 
à Casa Branca. Mas não 
se viu nenhum entusias-
mo na declaração de 12 
de julho que selou a uni-
dade. Essa observação de 
Andrew Rosenthal, para 
o The New York Times, 
mostra que ainda pode 
estar muito longe a paz 
esperada pelos dirigentes 
democratas.

Andrew ressalta a gran-
de dúvida sobre como se 
comportará aquela massa 
radicalizada que se colo-
cou em movimento. Para 
a burguesia americana, o 

ideal seria uma dissolução 
da ala que se agrupou à es-
querda. Mas, assim como 
se observa na Inglaterra, a 
luta de classes ocorre sob 
formas inesperadas.

Não está dado 
que, porque Bernie 
levantou bandei-
ras brancas para 
Hillary, também o 
farão os milhares 
de ativistas que 
lutaram por sua 
vitória. O pro-
cesso molecular 
da revolução age 
acumulando pe-
quenos inciden-
tes aparentemen-
te sem força, mas 
que em determi-
nado momento 

alcançam tal combinação 
que muda toda a situação. 
No seio do imperialismo, 
uma transformação desse 
tipo mudaria toda a corre-
lação de forças mundial.

Olimpíadas 2016 – Os insatisfeitos que se mudem 

“Os insatisfeitos que se 
mudem”, foi a declaração de 
Eduardo Paes (PMDB), prefei-
to do Rio, num Twitter “dialo-
gando” com um morador do 
Rio que fez algumas críticas às 
“obras olímpicas”.

O plano é uma maravilha. 
São 39 bilhões de reais estão 
sendo gastos, dos quais 24 
bilhões virão para o “legado 
olímpico”. Ou seja, obras que 
ficarão para usufruto da popu-
lação – transporte, centros de 
esporte, o porto maravilha e 
até um campo de golfe.

As obras estão concentra-
das na Barra, onde acontecerão 
a maioria dos jogos (bairro de 
média e pequena burguesia) 
e Deodoro (uma pista até a 
Barra e dois estádios), além do 
novo “Centro”. A maioria das 
obras era prevista em projetos 
anteriores e nunca tinha sido 
realizada. Outras, como um 
centro de comunicações, só 
servirá para as TVs durante os 
jogos e seu “legado” é muito 
discutível. O Campo de Golfe, 
construído em área ambiental, 
é legado para a burguesia. 

Para o povo que foi “remo-

vido”, novo sinônimo da pa-
lavra “despejado” já que não 
receberam nenhum direito e 
a eles não foi dada nenhuma 
nova moradia, da Vila Autó-
dromo - que estava no local 
de um dos estádios- realmente 
isso pouco importa.Contudo, 
como “sugeriu” o Paes, os in-
comodados que se retirem. 
Quem não sai de “boa vonta-
de”, a polícia retira.

Todo esse investimento, 
segundo o prefeito e as “auto-
ridades”, foi feito com partici-
pação dos governos estadual, 
municipal e federal. Também 
teve pelo menos 50% de par-
ticipação da iniciativa privada 
- os números divulgados diver-
gem entre 40% e 60% de par-
ticipação da iniciativa privada. 
No entanto, isso pouco impor-
ta. O que interessa são os nú-
meros brutos de onde saiu tal 
“boa vontade”. A isenção fiscal 
no Rio de Janeiro, entre 2008 
e 2013, os números de 2013 
a 2016 não foram divulgados, 
chegou a R$ 138 bilhões. En-
tão, para a iniciativa privada 
bancar R$ 20 ou 24 bilhões 
em troca destas isenções - aqui 
computado somente o ICMS- 
é brincadeira de criança.

Realmente, o Estado mo-

derno é o comitê central da 
burguesia e as Olimpíadas 
mostram isso. Muita festa, 
muito barulho e um grande 
negócio no qual a burguesia 
doou de mão beijada R$ 20 ou 
24 bilhões de reais para “obras 
públicas”, e recebeu de vol-
ta algo em torno de 10 vezes 
mais. Ela ainda ganhou o seu 
clubinho de ricos numa área 
ambiental. Qualquer trabalha-
dor faria uma doação destas de 
olhos fechados.

O Rio de Janeiro real, en-
quanto isso, vai mal. O projeto 
das UPPs, que fazia parte do 
plano olímpico de recuperar 
áreas do estado em “poder” 
dos traficantes faz água por 
todos os poros.Inclusive pela 
falência do Estado do Rio, que 
precisou de uma doação de R$ 
3 bilhões para pagar salários 
de policiais atrasados. Sim, 
ainda não chegamos no infer-
no, mas a frase “welcome to 
hell” do sindicato dos policiais 
reclamando salários atrasados 
correu o mundo.

Para as mães a cidade já é 
o inferno, pois estão perden-
do filhos por balas “achadas”, 
e não perdidas, nos morros e 
bairros proletários do Rio. Ao 
contrário dos amigos de Paes, 

elas não têm dinheiro para 
colocar seus filhos a salvo de 
traficantes e policiais que pro-
movem um bang-bang onde 
morrem moradores, jovens e 
trabalhadores, muitos deles 
fuzilados simplesmente pela 
“aparência suspeita”.

Tudo isso sem contar a in-
competência e corrupção que 
grassam: a ciclovia caiu, na pis-
ta Barra-Zonal Sul e nas BRT o 
asfalto já está cheio de buracos 
e derretendo, menos de duas 
semanas depois da entrega.

O povo pobre sofre e os 
professores estão em greve 
pelos atrasos salariais. Os 
hospitais permanecem pa-
rados ou sucateados. Uma 
universidade, a UERJ, está 

parada por falta de verbas. 
Porém, a Olimpíada via 
acontecer. Enquanto isso, os 
tapumes que tampam fave-
las e buracos com pinturas 
e cores alegres espalham-se 
pela cidade. 

As olimpíadas modernas, 
tal qual as gregas, são festas. 
As de hoje são festas para o 
capital justificar suas inter-
venções e bilhões de gastos 
inúteis. Aos trabalhadores, 
resta aprender com esta os-
tentação e entender que a 
verdadeira união dos povos 
nascerá de uma internacio-
nal operária que jogará no 
lixo a burguesia e construirá 
uma verdadeira fraternidade 
mundial. 

ESQUERDA MARXISTA
jornal@marxismo.org.br

Durante a realização do Fó-
rum Global do Agronegócio, o 
presidente Michel Temer dis-
se a ruralistas e membros de 
cartéis da soja, milho, entre 
outros, que não teme adotar 
medidas impopulares. “E as 
pessoas me perguntam: mas 
você não teme propor medidas 
impopulares? Disse, não, meu 
objetivo não é eleitoral”.

Mais sincero, impossível. 
Ele não se importa em gover-
nar contra o povo. Ele nem se 
importa em enganar o povo 
porque, afinal, o objetivo não é 
eleitoral, ou seja, não precisará 
pedir votos, como fazem todos 
os candidatos burgueses e re-
formistas do capital: enganam 
o povo para se elegerem.

Por isso que esse governo 
ilegítimo nunca decolou, nem 
vai decolar nas pesquisas de 
opinião. Devido isso, o povo 
continua nutrindo um ódio 
contra as autoridades e insti-
tuições políticas do país.

Porém, Temer só fala isso 
da boca pra fora.Como algo 
que ele deseja fazer, mas 
não consegue, porque sem-
pre que enfrentado com a 
resistência popular, ele volta 
atrás. O exemplo mais recen-
te, foi na questão do reajuste 
salarial dos servidores fede-
rais. Na ânsia de cortar gas-
tos, o governo iria romper 
o acordo assinado entre os 
sindicatos e o governo Dilma 
de reajuste escalonado em 
três anos – que já tinha sido 
um tiro no pé dos trabalha-
dores, pois eram acordos que 

sequer repunham a inflação 
acumulada. Porém, teve que 
manter a mesma linha: “se 
não fizéssemos aquele acor-
do em níveis abaixo da infla-
ção, corríamos o risco de ter 
greve nos setores essenciais”. 
Temer teve medo de que uma 
greve geral do funcionalismo 
colocasse esses acordos re-
baixados em xeque.

Temer diz não ter medo, 
pensa que engana

Tomaz Silva/Agência Brasil

Professores da rede estadual decidem continuar greve no Rio de Janeiro

Sobre a cisão do PSTU e uma questão de fundo
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A Esquerda Marxista 
(EM) é uma organização re-
volucionária de luta pelo so-
cialismo.

Como seção brasileira da 
Corrente Marxista Interna-
cional (CMI), participamos 
em todo o mundo da luta 
pela abolição do capitalismo 
e pela República Socialista 
Universal dos Conselhos. 

Lutamos contra a cola-
boração de classes dos re-
formistas. Mas, nada temos 
a ver com os ultraesquerdis-
tas que se dedicam ao divi-
sionismo e ao denuncismo 
impotente.

Nós lutamos pela uni-
dade e pela independência 
política da classe trabalha-
dora. Nosso objetivo é aju-
dar os trabalhadores e a 

juventude revolucionária a 
construir um partido operá-
rio revolucionário e socialis-
ta de massas.

A Esquerda Marxista 
dirigiu as ocupações de 
fábricas no Brasil lutando 
por sua estatização sob 
controle dos trabalhadores. 
Lutamos por Transporte, 
Saúde e Educação Públicos 
e gratuitos para todos. Pela 
reestatização de tudo o que 
foi privatizado, contra a cri-
minalização dos movimen-
tos e organizações dos tra-
balhadores, em defesa das 
conquistas e reivindicações 
da classe trabalhadora e 
da juventude. O capitalismo 
e seus partidos são nossos 
inimigos. Lutamos pela revo-
lução e pelo socialismo.

O QUE PENSA O IMPERIALISMO ESSA SEMANA? Quem Somos

NACIONAL

EDITORIAL

POLÊMICA

Desemprego cresce

Alguns indicadores eco-
nômicos, divulgados re-
centemente, nos ajudam 
compreender a situação do 
proletariado brasileiro. Um 
deles é a taxa de desemprego.

Em maio o Departamen-
to Intersindical de Estatís-
tica e Estudos Econômicos 
(DIEESE publicou o boletim 
“Emprego em Pauta”. Ele 
informa que, no primeiro 
trimestre de 2016, o desem-
prego “atingiu 10,9% da for-
ça de trabalho brasileira” o 
que significa 11,1 milhões 
desempregados.

Na região metropolita-
na de grandes cidades como 
Fortaleza, Porto Alegre, Sal-
vador e São Paulo a taxa de 
desemprego supera 15%.  
Entre os jovens o desem-

prego chega à 24,1%.  A Or-
ganização Internacional do 
Trabalho (OIT) afirma que 
em 2017, a cada 5 novos de-
sempregados no mundo, um 
será brasileiro.

Do último trimestre de 
2014 até hoje, o número 
de desocupados aumentou 
assustadores 72%. Junto a 
essa calamitosa situação, 
os trabalhadores foram aco-
metidos, no último perío-
do, pelo aumento do custo 
da cesta básica, das tarifas 
públicas (luz, água, trans-
porte) e por cortes nos in-
vestimentos em serviços 
essenciais como saúde, 
educação, entre outros.

A combinação desses fa-
tores demonstra que a única 
coisa que a burguesia e seu 
estado têm a oferecer aos 
trabalhadores é miséria e 
barbárie. 

Global Agribusiness Forum

Temer revela hipocrisia dos políticos
burgueses para vencer as eleições

RAFAEL PRATA
rafaelprataem@gmail.com

RENATO VIVAN
renato_vivan@yahoo.com.br

SERGE GOULART
serge@marxismo.org.br

Rovena Rosa/Agência Brasil

Leia no site da Esquerda 
Marxista o texto integral sobre 
essas questões e as posições dos 
camaradas que romperam com o 
PSTU sobre a tática, Dilma e o 
Impeachment.

 Questões do caráter e da aplicação da tática da frente única também envolvem a ruptura
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Visão dos marxistas sobre a relação 
da corrupção com o capitalismo

Surgem notícias de casos 
de corrupção em diferentes 
países e em diferentes áreas, 
envolvendo políticos, em-
presários, e até dirigentes de 
futebol. Tais episódios evi-
denciam parte da podridão 
do decadente sistema capi-
talista. No entanto, é preci-
so considerar que os casos 
divulgados são apenas a pon-
ta do iceberg e, em geral, as 
investigações atendem a in-
teresses políticos e de facções 
da burguesia.

A Operação Lava Jato é 
um exemplo evidente disso 
(veja mais na pág. 5). Mas 
não só.

Em abril deste ano es-
tourou o caso dos “Panama 
Papers”, o vazamento de 
documentos do escritório 
de advocacia panamenho 
responsável por organizar 
empresas fantasmas para 
guardar o dinheiro de gran-
des figuras da elite global em 
paraísos fiscais. Pelo menos 
29 empresas da Fortune 500, 
as 500 maiores empresas do 
mundo, estão incluídas nos 
papéis investigados. Sendo 
atingidos diretamente ou in-
diretamente, com familiares 
e assessores próximos), go-
vernantes e políticos de mais 
de 40 países. O primeiro-mi-
nistro da Islândia caiu por 
conta desse escândalo. 

No entanto, curiosamen-
te, nenhum político ou em-
presário norte-americano 

apareceu nos documentos. 
Pistas do real motivo desse 
fato surgem quando sabemos 
que o Consórcio Internacio-
nal de Jornalistas Investiga-
tivos (CIJI), que conduziu 
as análises dos documentos, 
é financiado pelas fundações 
Ford, Kellogg, Carnegie e Ro-
ckefeller, todas elas defenso-
ras dos interesses da classe 
dominante dos EUA. Além 
disso, o CIJI recebe apoio da 
Agência dos Estados Unidos 
para o Desenvolvimento In-
ternacional (USAID), órgão 
do governo norte-americano 
que trabalha em estreita cola-
boração com a CIA. Aqui no 
Brasil, a agência é conhecida 
pelos acordos com o governo 
militar durante a Ditadura. 

Os organismos capitalis-
tas não estão interessados 
em combater, de fato, toda 
a corrupção, pois ela é parte 
da engrenagem do sistema, 
envolvendo grandes corpo-
rações e governos de países 
imperialistas. 

Marx e Engels já analisa-
vam no Manifesto Comunista 
que “o estado moderno não 
passa de um comitê para gerir 
os negócios comuns de toda a 
classe burguesa”. Contrarian-
do, dessa forma, a mística vi-
são do estado como algo neu-
tro, acima da luta de classes, 
que teria como função regular 
as relações sociais.

Os recursos do estado vêm 
da apropriação, via impostos, 
da riqueza produzida pela 
classe trabalhadora. Uma fa-
tia desse valor é utilizada para 

custear direitos e conquistas 
sociais arrancados pela luta 
de classe. Porém, majorita-
riamente, o dinheiro público, 
assim como o conjunto do 
aparelho estatal, está a serviço 
dos capitalistas.

Por um lado a apropriação 
privada do dinheiro público 
pode se dar por meios ilícitos, 
incluindo a sonegação de im-
postos, propinas, superfatura-
mento de obras, desvios, etc. 
Por outro lado, mas não me-
nos odioso, do ponto de vista 
dos explorados pelo sistema é 
o dinheiro que deveria ir para 
saúde, educação, transpor-
te, moradia, etc. É desviado 
“legalmente” para salvar em-
presas “grandes demais para 
quebrar”, ou o pagamento de 
uma fraudulenta dívida públi-
ca que alimenta banqueiros e 
especuladores, e que, no Bra-
sil, consome quase 50% do 

orçamento da União.
Os analistas burgueses 

tentam apresentar a corrup-
ção como a raiz de todo o mal. 
Extirpar ela faria com que os 
problemas sociais, a fome, o 
desemprego, a crise, fossem 
superadas. Contudo, isto é 
uma falácia. A corrupção é 
um ramo do problema, a raiz 
é outra, mais profunda, é o 
conjunto do atual sistema.

Não passa de ilusões, ou 
tentativa de iludir as massas, 
as propostas dos reformis-
tas de controlar a corrupção, 
sem demolir os fundamentos 
da atual sociedade, defenden-
do que o centro é a luta pela 
“ética na política”.

O estado capitalista e suas 
instituições estão a serviço da 
preservação do roubo, pela 
classe dominante, da rique-
za produzida pela classe tra-
balhadora. Isso já começa na 

origem, na produção dessa 
riqueza, com a apropriação 
da mais-valia pela burguesia, 
base do funcionamento do ca-
pitalismo, como Marx revelou. 

No anárquico mercado, 
todos os meios são utiliza-
dos para superar a concor-
rência. Este é um sistema 
que explora, oprime e sacri-
fica vidas humanas para ga-
rantir e elevar o lucro de um 
punhado de parasitas. 

A corrupção só pode ser 
combatida, verdadeiramen-
te, expropriando a proprie-
dade privada dos meios de 
produção da burguesia, co-
locando as indústrias e toda 
a economia nas mãos da 
classe trabalhadora. Como 
Marx disse, nossa tarefa é 
“quebrar a máquina buro-
crática e militar do Estado”. 
Varrer as velhas instituições, 
os políticos tradicionais, e 
instituir em seu lugar um 
estado operário, verdadeira-
mente democrático, basea-
do em conselhos compostos 
por deputados com manda-
tos revogáveis por quem os 
elegeu, ou seja, controlados 
pela base. Esses não podem 
receber mais do que o salá-
rio de um operário especia-
lizado, assim como todos os 
funcionários do novo esta-
do, seguindo os ensinamen-
tos da Comuna de Paris e da 
Rússia soviética antes da de-
generação stalinista.

Esta é a sociedade que 
pode acabar com a corrup-
ção, os privilégios, organizar 
a produção e a distribuição 
da riqueza para o bem co-
mum e libertar a humanida-
de da podridão capitalista.

ALEX MINORU
alexminoru.sp@gmail.com

LUTA DE CLASSES

Objetivos profundos da Lava Jato, no Brasil, 
da Mãos Limpas, na Itália, e consequências

A operação Lava Jato tem  
objetivo de uma “Limpeza 
Geral”
Como a Esquerda Marxista já 
explicou outras vezes, o que 
avança no Brasil é a linha da 
necessidade burguesa de des-
moralizar a esquerda e as or-
ganizações dos trabalhadores.
Também é de promover uma 
limpeza geral nas cúpulas po-
líticas burguesas com objetivo 
de salvar as instituições e des-
troçar a capacidade de resis-
tência da classe trabalhadora. 
É o que a revista britânica The 
Economist, após a votação do 
impeachment na Câmara, de-
clarou: “toda a classe política de-
cepcionou o país, em um misto de 
negligência e corrupção. Os líderes 
brasileiros não vão recuperar o res-
peito dos cidadãos e superar os pro-
blemas econômicos do país a menos 
que haja uma limpeza geral”.
A operação política é conduzi-
da por um Judiciário bonapar-
tista que se arroga o direito 
de prender parlamentares que 
têm imunidade. Também de 

suspender o presidente da Câ-
mara eleito pelos deputados, 
independente do fato que ele 
seja um reacionário e acusado 
de todo tipo de crime, mostra 
que um setor da burguesia e 
do aparato de Estado está dis-
posto a liquidar grande parte, 
a maioria, da atual elite políti-
ca burguesa do país. Seu gran-
de problema é que eles não 
têm o que pôr no lugar, exceto 
um regime títere tutelado pelo 
Judiciário bonapartista.

Semelhança e diferença 
entre a Operação Lava Jato 
e a Operação Mãos 
Limpas, na Itália

As duas operações são po-
líticas, no sentido de limpar o 
aparelho de Estado e salvar as 
instituições da fúria popular. 
Na Itália isso levou à liquida-
ção da corrupta elite política 
burguesa que governava com 
a Máfia. Chegou à destruição 
do partido histórico da bur-
guesia italiana, a Democracia 
Cristã e do Partido Socialista, 
o partido reformista que se 
converteu a uma política pró
-burguesa, sob a direção de 

Bettino Craxi durante os anos 
1980. A burguesia italiana 
utilizou o aparato judiciário 
porque a elite política havia 
chegado a se apropriar de uma 
parte demasiado grande da 
mais valia extraída dos traba-
lhadores. Aqui, no Brasil, a 
operação está indo em direção 
à liquidação da corrupta elite 
política, levando de roldão o 
PT, PMDB, PSDB, DEM, PP, 
etc.

A grande diferença, que 
torna a situação brasileira tão 
dramática para a burguesia, 
é que na Itália eles tinham 
como estepe o grande partido 
histórico da classe operária, o 
PCI refundado como PDS, um 
partido de massas e “limpo” 
aos olhos das grandes massas. 
Isso levou ao governo “técni-
co” de Amato, Ciampi e Dini, 
apoiado desde fora pelo Pds, e 
depois com participação direta 
no governo Prodi e D´Alema 
(secretário do PDS), dito de 
“centro-esquerda”. Só depois 
de seus fracassos respectivos 
veio Berlusconi, em 2001-
2006, depois de uma breve 
experiência em 1994-95. Com 
o fracasso de Berlusconi sur-
ge Beppe Grilo, o comediante 
que chegou a fazer 25% dos 
votos. Foi quando o ex-parti-
do comunista (PCI, PDS) se 
fundiu com os restos da es-
querda da Democracia Cristã 
e constituiu o atual partido 
governante, o partido Demo-
crata.

No Brasil não existe mais 
estepe. O PT foi desmora-
lizado e está em frangalhos 
politicamente.Sua base social 
desapareceu e seus laços com 

a classe operária foram prati-
camente cortados, como acon-
teceu com o Partido Socialis-
ta Italiano. O que o PT ainda 
mantém é a influência nas 
cúpulas dos aparatos sindicais 
(CUT, MST, UNE). 

Aqui, o resultado da ação 
política do Judiciário está indo 
em direção a criar uma situa-
ção onde “Tudo o que era sólido 
se desmancha no ar, tudo o que era 
sagrado é profanado, e as pessoas 
são finalmente forçadas a encarar 
com serenidade sua posição social 
e suas relações recíprocas” (K. 
Marx, Manifesto Comunista). 
Aqui, a liquefação do governo 
Temer não vai encontrar peça 
de reposição de mínima qua-
lidade. 

A Operação Lava Jato tem 
objetivos políticos que in-
cluem a “renovação” da lide-
rança burguesa para salvar as 
instituições e a “normaliza-
ção” dos ataques, via judiciá-
rio, aos movimentos sociais, 
às lutas da classe trabalhadora 
e da juventude. O Judiciário se 
arrogou o papel de árbitro su-
premo das disputas políticas 
entre as facções burguesas e 
entre as classes, assim como 
sobre todas as instituições 
políticas burguesas. É um Ju-
diciário bonapartista que pre-
tende governar fora de qual-
quer lei e impor sob disfarce 
jurídico os interesses gerais da 
burguesia, do capital, não im-
portando o que tenha que ser 
feito para isso.

Esses objetivos do Judiciá-
rio e suas ações demonstram 
o desprezo que eles têm às li-
berdades democráticas. Nun-
ca foi tão claro que a “Justiça” 

não passa de uma fachada para 
controle social em tempos de 
paz e, em tempos de crise, de 
instrumento de guerra da bur-
guesia para manter seus privi-
légios e defender o aparato de 
seu Estado.

A perseguição coordenada 
por dezenas de juízes no Pa-
raná, com mais de 40 ações 
judiciais contra os cinco jorna-
listas da Gazeta do Povo, que 
divulgaram que eles recebem 
mensalmente valores muito 
superiores ao definido como 
teto para o Judiciário, é a pro-
va de uma perseguição políti-
ca para acobertar a degenera-
ção moral e social de uma elite 
privilegiada.

A tarefa dos revolucioná-
rios é explicar que a crise é tão 
desesperada para o capital que 
um setor da classe dominante 
está disposto a sacrificar outro 
para salvar a própria domina-
ção de classe. Não foi o que 
fez Luís Bonaparte, o peque-
no, em 1852, com o golpe de 
estado? Ou Hitler, com a ins-
tauração do regime nazista?

Para o povo trabalhador 
reformar a fachada do estábu-
lo não vai extinguir nem seu 
cheiro, nem as doenças que 
espalha. O que precisamos é 
constituir uma organização 
e um movimento proletário 
tão poderoso que seja capaz 
de limpar de vez as cavalariças 
de Augias, como fez Hércu-
les, que limpou em um dia os 
currais que continham 30 mil 
cavalos e há 30 anos não eram 
limpos. O objetivo dos revolu-
cionários é limpar de todo es-
trume a atual sociedade e seus 
atuais mandatários.

ESQUERDA MARXISTA
jornal@marxismo.org.br

Sérgio Moro se apoia nos interesses divergente de setores burgueses, que estão dispostos a destruir uns aos outros para fazer as instituições existentes continuarem a existir

Fábio Rodrigues Pozzebom/ Agência Brasil

Gherardo Colombo, Antonio Di Pietro (ao centro) e Piercamillo Davigo. 
Promotores que organizaram a Operação Mãos Limpas na Itália

Antonio Cruz/Abr

Corrupção trata-se de um fenômeno necessário ao capitalismo, que mantém 
o estado como um instrumento de dominação de classe

OPERAÇÃO LAVA JATO
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A saída da Grã-Bretanha 
da União Europeia, ou o 
“Brexit”, como ficou conhe-
cida, representa o primei-
ro grande racha na ordem 
imperialista do pós-guerra 
no continente e no mundo 
inteiro. O impacto desse 
acontecimento é tamanho 
que todo o espectro político, 
dentro e fora do país, está 
perplexo e temeroso em re-
lação ao futuro.

Não é preciso esperar 
para saber que as consequên-
cias serão enormes e irrever-
síveis. A deserção da terra da 
rainha aumentou a já grande 
desconfiança dos investido-
res ao redor do mundo em 
relação à saúde do bloco eu-
ropeu. E não é para menos! 
Afinal, Portugal, Itália e uma 
série de outros países em se-
vera situação econômica já 
vislumbram a possibilidade 

de um futuro sem a União 
Europeia.

Não bastasse os novos 
temores em relação ao fu-
turo, a vitória do “sim” no 
plebiscito realizado no final 
do mês passado revigorou 
alguns medos que todos ima-
ginavam estarem no passado. 
Se na Inglaterra o voto foi 
majoritariamente a favor da 
saída da União Europeia, na 

Escócia o “não” a indepen-
dência escocesa venceu. E os 
líderes do establishment es-
cocês, oportunistas profissio-
nais que são, já acenam com 
a possibilidade de convocar 
um novo plebiscito.

Ou seja, não será sur-
presa se assistirmos, nos 
próximos capítulos dessa 
novela que começou com o 
Brexit, a desintegração de 

um reino que os monarcas 
ingleses levaram séculos 
para construir. E depois da 
Escócia tem o País de Ga-
les, para não mencionar a 
sempre explosiva questão 
da Irlanda do Norte.

Qualquer que sejam as 
acrobacias e piruetas dos 
conservadores, agora li-
derados por Theresa May 
após a renúncia do desmo-
ralizado David Cameron, 
a situação do capitalismo 
britânico deverá se agravar 
nos próximos tempos. A 
polarização social continua, 
com mais cortes e ataques 
a direitos sendo planeja-
dos pela nova líder do par-
lamento. A xenofobia e o 
racismo ganham cada vez 
mais força na mídia e nos 
palanques.

Nesse contexto, a pre-
sença de Jeremy Corbyn na 
liderança do Partido Traba-
lhista é uma ameaça ain-
da maior. Suas propostas, 

ainda que longe de serem 
revolucionárias, agregaram 
o apoio de centenas de mi-
lhares de jovens e trabalha-
dores do país. Não é a toa 
que a imprensa burguesa, 
aliada aos burocratas do 
partido, faz de tudo para 
atacá-lo e forçar sua saída 
da posição de líder dos tra-
balhistas no parlamento.

Embora a situação britâ-
nica esteja sem dúvida mais 
explosiva que as demais, o 
Brexit representa mais um si-
nal de alerta aos capitalistas 
do mundo inteiro: seu siste-
ma está ruindo a olhos vistos. 
O capitalismo, com seus blo-
cos econômicos e fronteiras 
nacionais, nada mais pode 
oferecer além de sofrimento 
e misérias. A única possibili-
dade de futuro para a espécie 
humana é a revolução socia-
lista, única arma que pode 
nos libertar de todas as cor-
rentes criadas para escravizar 
a humanidade.

Lições da Revolução Francesa de 1789-1799

Chamada com razão de “A 
Grande Revolução”, o evento 
teve início em 19 de junho 
de 1789 com a instalação da 
Assembleia Nacional Cons-
tituinte e foi encerrado pelo 
golpe de Napoleão Bonapar-
te pouco mais de 10 anos 
depois, em 9 de novembro 
de 1799 (18 de Brumário do 
ano IX, no calendário revo-
lucionário francês). O con-
ceito de “esquerda x direita” 
usado até hoje em política, 
se originou a partir de como 
se posicionavam os partidos 
no interior dessa Assembleia 
Nacional Constituinte.

Para os marxistas, a Revo-
lução Francesa é riquíssima 
em lições. Estudar com afinco 
a história da Grande Revolu-
ção é tarefa indispensável de 
todo revolucionário. Outras 
duas revoluções burguesas 
importantíssimas, que an-
tecederam a francesa, foram 
a inglesa (Século XVII) e a 
americana (1776). Também 
devem ser muito estudadas, 
mas foi a francesa que, por 
sua dinâmica e desenvolvi-
mentos, pela robustez de seu 
ideário, estabeleceu as bases 
para a democracia burguesa 
no mundo inteiro, levou mais 
longe os germes da revolução 
permanente e por isso se co-
necta com o movimento re-
volucionário comunista.

Para o senso comum, a 
queda da Bastilha (14 de ju-
lho de 1789) é o aconteci-
mento mais importante e fun-
dador da Revolução Francesa. 
Porém,  esse é um equívoco 
incentivado pela burguesia 
que busca apagar sua história 
revolucionária para que não 
sirva de exemplo às classes 
que hoje explora. A queda da 
Bastilha - um antigo presí-
dio onde estava armazenada 
grande quantidade de muni-
ção- foi um evento com gran-
de simbologia, mas relativa-
mente corriqueiro dentre os 
10 anos de desenvolvimentos 
revolucionários. Mais signi-
ficativo foi o estabelecimen-
to da primeira dualidade de 
poder um mês antes, quan-
do os 600 representantes do 
3º Estado se autodeclararam 
Assembleia Nacional Cons-
tituinte à revelia do Rei Luis 
XVI. Mais significativo ainda, 
como marco inicial da revolu-
ção, é o que esse duplo poder 

vai promulgar em agosto. No 
dia 4, é abolida toda a servi-
dão feudal, é suprimido o dí-
zimo obrigatório para a igreja 
e os impostos que recaíam 
apenas sobre o povo (3º Es-
tado) passa a ser cobrado de 
toda a sociedade, acabando 
com os privilégios milenares 
do clero e da nobreza.

 No dia 26, é aprovada a 
Declaração dos Direitos do 
Homem e do Cidadão. Pri-
meiro artigo: “os homens nas-
cem e são livres e iguais em 
direitos. As distinções sociais 
só podem fundamentar-se na 
utilidade comum”. Segundo 
artigo: “a finalidade de toda 
a associação política é a con-
servação dos direitos naturais 
e imprescindíveis do homem. 
Esses direitos são: a liberda-
de, a propriedade, a seguran-
ça e a resistência à opressão”. 
Ou seja, defendendo a liber-
dade, a igualdade de direitos 
e a propriedade, é uma decla-
ração burguesa contra o anti-
go regime.

Com a pressão permanen-
te das massas e o estabeleci-
mento de uma segunda duali-
dade de poder com a Comuna 
Insurrecional de Paris, a es-
querda da Assembleia Nacio-

nal vai se tornando gradativa-
mente maioria, culminando 
com a insurreição de agosto 
de 1792, liderada por Danton, 
que depôs o Rei e derrubou 
definitivamente a monarquia. 
Então diversas monarquias 
da Europa formam uma co-
alizão e entram em guerra 
com a França.  Dentro da re-
pública tem lugar uma guerra 
civil, cuja principal expressão 
é a Guerra da Vendeia, com 
as forças monarquistas fran-

cesas apoiadas pelo reino da 
Prússia.

Diante deste contexto de 
ameaças contrarrevolucio-
nárias internas e externas, 
no interior dos Jacobinos – 
principal partido da esquer-
da – uma série de cisões e 
desenvolvimentos leva a que 
sua ala mais radical, liderada 
por Robespierre, assuma o 
comando da Assembleia em 
1793, no chamado Governo 
da Montanha e estabeleça 
um regime autodenominado 
“O Terror”. É nesse período 
que é proclamada uma nova 
constituição, mais avançada 
que a anterior. Milhares de 
franceses considerados con-
trarrevolucionários ou trai-
dores da revolução vão para 
a guilhotina. Fundamental 
no início para preservar a re-
volução diante das ameaças, 
O Terror Jacobino foi longe 
demais, inclusive executando 
alas revolucionárias mais ra-
dicais, como os raivosos, que 
não ameaçavam a revolução, 
mas o poder dos jacobinos.

Em 27 de Julho de 1794, 
o 9 Termidor, um golpe de 
alas mais moderadas depõe o 
governo dos Jacobinos levan-
do Saint-Just e Robespierre à 
guilhotina. Tem início a Rea-
ção Termidoriana, que acaba-
rá modificando a constitui-
ção de 1793 e se apoiará nas 
guerras napoleônicas contra 
as monarquias europeias, es-
tabelecendo Estados Republi-
canos em diversas regiões.

A instabilidade do novo 
regime imporá a necessida-
de de uma rigidez maior, que 
será alcançada através do 
golpe de Napoleão Bonapar-
te, que assumirá o poder em 

1799, rumo à constituição de 
seu Império cinco anos mais 
tarde.

A Revolução Francesa der-
rubou a monarquia que esta-
va vigente por mais de mil 
anos. Ela estabeleceu uma 
república democrática bur-
guesa capitalista que, apoiada 
nos ideais iluministas, só não 
pôde levar adiante a bandeira 
da igualdade e da liberdade, 
porque essas se chocavam 
com os interesses concretos 
da nova classe dominante. 
A Liberdade e a Igualdade 
foram conquistadas para os 
proprietários dos meios de 
produção e não foram esten-
didas de fato a todas as clas-
ses exploradas da sociedade 
justamente porque o prole-
tariado estava apenas nas-
cendo na França, era pouco 
numeroso e ainda não podia 
jogar um papel determinan-
te. Mesmo assim, à esquerda 
dos Jacobinos, sob o governo 
da Montanha de Robespierre, 
os Raivosos (Les Enragés) 
liderados por Jacques Roux 
e mais tarde a Conspiração 
dos Iguais liderada por Graco 
Babeuf, pode-se dizer, foram 
os precursores do Socialis-
mo Utópico, pressionando a 
revolução a ir mais longe do 
que a burguesia queria.

 A Revolução Francesa 
inspirou diretamente a Revo-
lução Negra no Haiti (1804) 
e a Comuna de Paris (1871). 
Está gravada na história da 
humanidade e do nascente 
movimento operário como 
o ensaio do que será a gran-
de revolução mundial, que 
emancipará toda a humani-
dade da exploração de uma 
classe por outra.

cAIO DEzORzI
caiodezorzi@gmail.com

HISTÓRIA/FORMAÇÃO

Brexit: a União Europeia diante do precipício
ARThUR PENNA
thurpena@gmail.com

INTERNACIONAL

Na semana passada, o 
mundo assistiu perplexo às 
imagens de tanques de guer-
ras nas ruas e caças sobrevo-
ando as pontes de Istambul, 
a maior cidade turca. As no-
tícias eram desencontradas 
e contraditórias. Não demo-
rou para que a imprensa fa-
lasse em “golpe”.

A primeira vista, parecia 
que de fato era este o cená-
rio. Afinal, Erdogan, o pre-
sidente turco, não estava no 
país, e a mídia e as redes so-
ciais haviam sido derrubadas 
pelos militares. Não foram 
poucos que se precipitaram 
em fazer comparações com a 
situação de Chávez em 2002 
na Venezuela. Outros chega-
ram a publicar mensagens 
de apoio à Erdogan.

Os observadores mais 
atentos e que conheciam a 
história recente da Turquia  
estranharam a ordem dos 
acontecimentos. Apenas 
algumas horas depois do 

“golpe” ser anunciado, Er-
dogan estava de volta ao país 
e convocando a população a 
ir às ruas para resistir aos 
“golpistas” que ameaçavam 
a “democracia” no país.

O uso do termo “demo-
cracia” por Recep Erdogan já 
mostra o verdadeiro caráter 
do “golpe”. Presidente des-
de 2014, Erdogan governa 
de fato o país desde 2003, 
quando virou primeiro-mi-
nistro. Em ambos os postos, 
ele nunca escondeu seus 
dois propósitos: rever o ca-
ráter laico do estado turco e 
restaurar a grandeza do Im-
pério Otomano.

Em nome desses objeti-
vos, Erdogan comanda um 
regime caracterizado pelo 
ataque às liberdades demo-
cráticas, influência cada vez 
maior de religiosos sunitas 
nos assuntos do Estado e re-
crudescimento da repressão 
aos curdos. Seu governo é 
suspeito inclusive de manter 
contatos com o famigerado 
Estado Islâmico. Onde está a 
“democracia”?

Não está com Erdogan, 
tampouco com os milita-
res. Eles não têm intenção 
de governar de outra forma, 
pelo contrário. De qualquer 
forma, o “golpe” foi tão mal 
executado que muitos acre-
ditam que se tratou de uma 
farsa. De qualquer forma, o 
verdadeiro golpe está sendo 
dado agora, com a repressão 
do governo sendo mais for-
te do que nunca. Somente a 
juventude e os trabalhadores 
organizados podem enfren-
tar e derrotar Erdogan.

Tentativa de golpe fortalece o 
verdadeiro ditador turco
ESQUERDA MARXISTA
jornal@marxismo.org.br

Oaxaca - Massacre dez 
anos depois da Comuna

Peña Neto impõe uma 
contrarreforma na educa-
ção mexicana, privatizan-
do-a, mas os professores 
resistem. O governo re-
primiu e prendeu cente-
nas, entre eles dezenas de 
sindicalistas da combativa 
CNTE. A maioria deles da 
seção 22, de Oaxaca, que 
em 2006 assumiu papel 
dirigente junto às popu-
lações indígenas e contri-
buiu para a constituição da 
comuna local.

Em 19 de junho, em 
protesto, a estrada de No-
chixtlan foi bloqueada por 
professores, para evitar 
acesso da Polícia Federal a 
Oaxaca, que visava repri-
mir e prender professores 
lá acampados.

A repressão ao bloqueio 
ocasionou 12 mortes e de-
zenas de feridos, novas pri-
sões e 25 desaparecidos. É 
o método do governo para 
desencorajar a resistência 
e enfraquecer a organiza-
ção dos trabalhadores. Em 

17 de junho, um bloqueio 
policial impediu que uma 
manifestação de professo-
res chegasse ao centro da 
cidade do México, após de-
salojar violentamente um 
acampamento de professo-
res lá.

A Polícia Federal for-
temente armada reprimiu 
desproporcional e covar-
demente o bloqueio dia 
19, mas a CNTE resiste e 
organizou uma marcha em 
26 de junho. Apenas a uni-
dade dos professores der-
rotará a contrarreforma.

Em 2006, Oaxaca foi palco de 
uma revolução

MARIO cONTE
mariocontef@gmail.com

Umit Bektas

Repressão aos curdos se intensificará 
por parte do governo de Erdogan

Eugène Delacroix

Quadro “A Liberdade Guiando o Povo”, em comemoração à Revolução Francesa

A guilhotina desce sobre a cabeça de Luís XVI, que é exibida ao povo, como se costumava fazer com todos os executados
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O combate à Lei da Mor-
daça segue forte em Joinville, 
Santa Catarina. No início de 
julho, houve mais um ato, 
desta vez em frente a Univer-
sidade Federal de Santa Cata-
rina (UFSC). No horário da 
atividade deveria ter ocorrido 
um debate entre o deputado 
Rogério Marinho (PSDB) e 
o vereador marxista Adilson 
Mariano (PSOL), organizado 
pelo Diretório Acadêmico de 
Engenharia de Mobilidade da 
UFSC. No entanto, o deputa-
do não se fez presente. 

Marinho é autor do pro-
jeto de lei 1411/2015, que 
criminaliza e propõe pena de 
prisão para professores que 
expuserem ou permitirem a 
exposição de posições ideo-
lógicas e políticas em sala de 
aula. Militantes da Liberdade 
e Luta, líderes de movimentos 

sociais, sindicalistas e traba-
lhadores estiveram presentes 
na manifestação alertando os 
estudantes e a comunidade so-
bre os riscos da aprovação des-
sa lei. Assim como os diversos 
projetos do “Programa Escola 
Sem Partido” que tramitam 
em câmaras e assembleias le-
gislativas de todo o pais, o pro-
jeto desse deputado, de forma 
enganosa, defende uma “edu-
cação sem doutrinação”. 

Os manifestantes repudia-
ram o discurso dos defensores 
do projeto, que afirmam que 
os professores estão “dou-
trinando ideologicamente os 
estudantes” e que o projeto é 
neutro, sem ideologia. Na re-
alidade, essa proposta é carre-
gada de uma ideologia retró-
grada e conservadora.

Os estudantes de Joinville 
também estão levando esse 
debate para as salas de aula e 
se posicionando contra a Lei 
da Mordaça. Na semana de 

11 a 15 de julho, a Liberdade 
e Luta esteve na Escola Esta-
dual Dr. Tufi Dippe e debateu 
com mais de 500 alunos so-
bre o tema. Foram recolhidas 
assinaturas para o abaixo-as-
sinado que exige a revogação 
dos projetos que tramitam 
pelo país. No início de agos-
to, um debate vai acontecer 
na Universidade da Região 
de Joinville (Univille).

Nem um dia deve se pas-
sar sem que esse projeto 
seja combatido. A luta con-
tra Lei da Mordaça tem que 
estar presente nas escolas, 
universidades, comunidade 
e locais de trabalho. É pre-
ciso mostrar que os estu-
dantes têm direito de pen-
sar e os professores devem 
ter posição. Abaixo a Lei da 
Mordaça!

Assassinato na UFRJ: combater o racismo, 
o machismo, a homofobia e o capitalismo

Mais um jovem foi assassi-
nado. Diego foi morto dentro 
de um Campus da UFRJ, com 
marcas de espancamento. 
Todos os indícios apontaram 
para um ataque deliberado de 
descriminação (homofobia e 
racismo). Esse tipo de agres-
são está cada dia mais recor-
rente, as universidades estão 
cada dia mais inseguras. Este 
ano, em outra universidade 
do Rio de Janeiro, mais uma 
jovem foi estuprada, durante 
uma festa. Em geral, a culpa 
recai sobre as vítimas. 

 Engana-se quem pensa 
que a universidade é um lu-
gar menos preconceituoso e 
discriminatório, como se o 
fato de as pessoas terem mais 
escolaridade as poupasse de 
agirem de forma opressora ou 
até mesmo agressiva.  

 A universidade é compos-
ta por pessoas da sociedade 
capitalista e, portanto, reflete 
muitas das ideologias dessa 
sociedade. É preciso enfren-

tar a homofobia, o machismo 
e o racismo dentro e fora da 
academia. Este não é apenas 
um trabalho individual, não 
pode ser visto somente como 
um processo subjetivo de 
desconstrução. É preciso ir à 
raiz do problema e enfrentar a 
estrutura que cria e perpetua 
todo tipo de descriminação e 
opressão. 

 Faz muito tempo que a 
sexualidade é algo “institucio-
nalizado”, como se fosse um 
assunto de responsabilidade 
da instituição a qual estamos 
inseridos: a igreja, a escola, 
a família etc. Acontece que, 
para os marxistas, a sexua-
lidade (nossas opções, iden-
tidades e orientações) é um 
assunto de ordem privada, ou 

seja, diz respeito ao próprio 
indivíduo (e com quem ele 
se relaciona consensualmen-
te). A sexualidade só se torna 
um assunto “público” quan-
do nos organizamos politica-
mente para garantir que o di-
reito que temos sobre nossos 
corpos e escolhas não podem 
ser atropelados por ninguém. 
Ou seja, o aspecto político da 
sexualidade está em lutar pelo 
direito dessa continuar sendo 
um direito privado, o qual 
pode ser discutido, porém 
nunca controlado por nenhu-
ma estrutura de poder. 

 Para derrotar todas es-
sas opressões é preciso tra-
var uma luta contra todo o 
capitalismo. Enquanto esse 
sistema existir, seguiremos 
combatendo toda forma de 
descriminação e de opressão, 
seja na esfera educacional, 
seja na esfera da punição dos 
criminosos. Um elemento 
fundamental nesse processo 
é pensar de forma consciente 
nossa convivência em socie-
dade, lutando pela igualdade 
de direitos. 

Abaixo a 
fusão Kroton 
Anhanguera

O anuncio do provável 
acordo entre Kroton e Es-
tácio é mais um duro golpe 
na educação superior. Essa 
fusão fortalecerá o setor 
privado e formará um gran-
de monopólio educacio-
nal. Um enorme tubarão 
do ensino está surgindo e 
nada de positivo virá disso, 
a não ser para os sócios da 
Kroton e da Estácio.

Em 2014 uma fusão 
criou a Kroton-Anhangue-
ra, nascendo dessa manei-
ra a 17ª maior empresa 
do Brasil e o maior grupo 
educacional do mundo, 
com mais de 1 milhão de 
alunos e valor de mercado 
de R$ 24 bilhões. A sede 
pelo lucro e a exploração 
desse mercado foi facilita-
da por programas governa-
mentais.

Esse tipo de fusão só é 
possível em virtude de pro-
gramas como Prouni e Fies. 
Aliás, a Kroton-Anhangue-
ra tem 60% da sua receita 
baseada no Fies, dinheiro 
público garantindo o lucro 
da iniciativa privada. 

Nosso combate deve 
ser por ensino público, gra-
tuito e para todos em to-
dos os níveis. Fusões como 
essa seguem na contramão 
disso. Elas têm sido apoia-
das pelos seguidos gover-
nos que não só sucatearam 
a educação pública, como 
implementaram políticas 
para a expansão do ensino 
privado.

Todos os militantes de 
esquerda devem se posicio-
nar contra essa fusão, pelo 
fim do ensino privado, por 
vagas para todos nas uni-
versidades públicas. Chega 
de sucateamento, de meias 
medidas, da distribuição 
de migalhas por meio das 
políticas afirmativas, que 
servem como instrumento 
de divisão dos estudantes.

Escola Sem Partido motiva protesto em Joinville

JUVENTUDE

FELIPE ARAUjO
felipe.araujo87@hotmail.com

MAyARA cOLzANI
may.colzani32@gmail.com

Kályta Morgana de Lima 

Liberdade e Luta se mobilizou para debate que foi cancelado sobre o projeto

Diego Vieira Machado, em foto publicada em sua rede social. 
Ele foi vítima da intolerância provocada pelo capitalismo

DAISON cOLzANI
daisonroberto@gmail.com


