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A UNE que foi reconstruída na luta contra a Ditadura erguia 
bem alto a luta pela universalização da educação pública, e 

pelo fim do ensino privado. Precisamos retomar sua Carta de 
Princípios, e suas bandeiras abandonadas. PÁG 8

Pacto para 
salvar o 
sistema
PÁG 3

Balanço sobre 
eleições da 
Apeoesp
PÁG 4

Retomar bandeira
de educação 

pública, gratuita e 
para todosMarxismo ou

 Nacionalismo?
PÁG 6    

Manifestação estudantil promovida em 1967, na Praça da Sé, após congresso clandestino da UNE



NÚMERO 106 • 14 DE junho DE 20172

Em 21 de maio e 11 de ju-
nho o prefeito de São Paulo 
(SP), João Dória, e o gover-
nador Geraldo Alckmin pro-
moveram megaoperações na 
região da Cracolândia visando 
“sufocar o tráfico de drogas”. 
A ação de 900 agentes da Polí-
cia Civil, Guarda Civil e Polícia 
Militar, utilizou a força contra 
pessoas em situação vulnerá-
vel, em sua maioria usuários 
de crack, entre outras drogas 
e álcool. 

Em um cenário de guerra, 
pessoas foram presas. As abor-
dagens não se limitaram ao 
uso de gás e balas de borracha 

para liberar o acesso às ruas; 
hotéis e estabelecimentos fo-
ram invadidos à procura de 
suspeitos e depois demolidos. 
Barracas e objetos pessoais 
foram apreendidos ou destru-
ídos. Dias depois das ações - 
omitidas ao Ministério Público 
e à Defensoria Pública - o fluxo 

dos usuários de crack se espa-
lhava por mais de vinte pontos 
no centro de São Paulo. Enti-
dades de direitos humanos, es-
pecialistas e agentes de saúde 
que lá atuavam sequer foram 
consultados sobre as ações do 
governo.

Mais uma vez o estado 

burguês, sob as bênçãos da 
especulação imobiliária, ten-
ta resolver com soldados um 
problema de saúde pública. 
O que está por trás da deso-
cupação da Cracolândia é o 
projeto Nova Luz, que prevê 
a reconfiguração da área atra-
vés de um empreendimento 
imobiliário no modelo parce-
ria público-privada. A gestão 
anterior, do PT, priorizou a 
atuação de profissionais da 
saúde e entidades de assis-
tência social na região. Por 
outro lado Haddad não am-
pliou esses programas, não 
enfrentou a especulação imo-
biliária, além de militarizar a 
GCM e de promover reinte-
grações de posse, gerando o 

aumento de pessoas em situ-
ação de rua.

Mesmo as soluções ditas 
razoáveis encontram seus li-
mites nos negócios do estado 
burguês com a especulação 
imobiliária. Uma solução de-
finitiva para a questão pode 
ser trazida somente com o 
fim desse sistema, que priori-
za o lucro em detrimento das 
vidas humanas.  Com isso, é 
necessário a ampliação nos 
programas de saúde pública 
e assistência social, o fim da 
repressão policial, expropria-
ção de prédios abandonados 
para fins de reforma urbana e 
a instalação de clínicas, esco-
las e equipamentos culturais 
públicos.

CONSELHO DE REDAÇÃO
 Serge Goulart,  Alex Minoru, 

Johannes Halter, Riobaldo 
Tartarana e Evandro Colzani. 

EDITOR
Johannes Halter

 
 JORNALISTA RESPONSÁVEL
Rafael Prata MTB nº 40040/SP

DIAGRAMADOR
Evandro Colzani 

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

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

 Fone: (11) 3101-8810

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.

Quem Somos

POLÊMICA

Repressão policial em uma questão de saúde pública 
andré mainardi
admainardi@gmail.com

Ações do tucano Doria repetem fórmula de higienização da direita

MBL ataca militante da Liberdade e Luta

Em um vídeo divulgado 
em redes sociais, o Movi-
mento Brasil Livre (MBL) 
atacou o militante da Liber-
dade e Luta Jonathan Vitorio. 
O jovem também preside a 
União Joinvilense dos Estu-
dantes Secundaristas (Ujes). 
No mesmo material, lançam 
acusações contra Ulrich Bea-
thalter, militante da Esquerda 
Marxista e presidente do Sin-

dicato dos Servidores Públi-
cos Municipais de Joinville e 
Região (Sinsej).

O MBL divulgou uma 
gravação em que Jonathan, 
na assembleia do Sinsej de 7 
de junho, agradece à entida-
de sindical por ajudar a Ujes 
a garantir a ida de jovens ao 
Ocupa Brasília no dia 24 de 
maio. Eles são desonestos, 
cortaram o áudio da interven-
ção de Jonathan e colocaram 
imagens  dando a entender 
que os jovens de Joinville fo-

ram a Brasília para participar 
de ações diretas de pequenos 
grupos em prédios públicos, 
comércios, etc. 

A Liberdade e Luta defen-
de que é a ação das massas, 
ao lado da classe trabalha-
dora, que pode derrotar os 
ataques da classe dominante. 
Os jovens participaram mar-
chando, cantando palavras de 
ordem, lutando por um futu-
ro. É isso que Jonathan expli-
cava na parte que foi cortada 
de sua fala.

O ataque do MBL vem 
como uma ofensiva do ou-
tro lado da trincheira da luta 
de classes. Essa organização 
defende os interesses dos ex-
ploradores. Por isso, apoia a 
Reforma do Ensino, a Lei da 
Mordaça, a Reforma da Previ-
dência, a Reforma Trabalhista, 
e tantas outras medidas pre-
judiciais aos trabalhadores 
e a juventude. Tal ataque só 
reforça que estamos no cami-
nho certo e nos dá mais âni-
mo para seguir adiante.

liberdade e luta
souliberdadeeluta@gmail.com
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Por um governo dos trabalhadores! 
Sistema desmoralizado, burguesia dividida

As crises econômica e 
política são internacionais. 
O mais recente capítulo se 
deu nas eleições britânicas: 
os conservadores recuaram 
e perderam a maioria no par-
lamento, enquanto os traba-
lhistas aumentaram 33 ca-
deiras, com uma empolgante 
campanha de esquerda enca-
beçada por Jeremy Corbyn. 

No Brasil, o governo Te-
mer balança com apenas 
3% de apoio popular. Tenta 
se segurar propagandeando 
avanços na economia e ace-
lerando a aprovação dos ata-
ques à classe trabalhadora. 
O desemprego segue em alta 
com mais de 14 milhões de 
desempregados e o consu-
mo das famílias e os investi-
mentos privados seguem em 
queda. 

Diante da crise, um setor 
da burguesia segue a linha 
do imperialismo dos EUA de 
“faxina geral”. Essa ala, após 
dar um passo para pôr fim ao 
governo Temer com a ampla 
divulgação das delações e 
gravações dos empresários da 
JBS, viu-se num impasse pela 
inexistência de um nome de 

unidade nacional capaz de es-
tabilizar a situação.

As divisões na classe do-
minante podem ser vistas 
nos editoriais dos principais 
jornais burgueses. O Globo 
pede a renúncia e eleições 
indiretas, a Folha defende 
eleições diretas, o Estadão 
critica os abusos da Lava Jato 
e clama pela preservação da 
agenda econômica do atual 
governo.

Dentro do PSDB alas se 
enfrentaram sobre perma-
necer ou desembarcar do 
governo. O próprio Judiciá-
rio apresenta essas divisões, 
como pôde ser visto no jul-
gamento da chapa Dilma-Te-
mer no TSE e a votação por 4 
a 3 pela absolvição da chapa. 
Um julgamento teatral que 
aprofunda a desmoralização 
generalizada das instituições 
burguesas.

As direções reformistas 
e a posição dos marxistas

Foi formada uma Frente 
Ampla por Diretas Já, engol-
fando quase toda a “esquer-
da”. A Frente Brasil Popular, 
a Frente Povo Sem Medo, o 
PT, PDT e PSOL, a CUT, CTB, 
UGT e Intersindical, UNE, 
MST e MTST, além de outras 

organizações, entidades e 
movimentos. Na nota desta 
frente dizem: “Só a eleição 
direta, portanto a soberania 
popular, é capaz de restabe-
lecer legitimidade ao siste-
ma político”. Novas eleições 
só podem mesmo ajudar o 
desmoralizado sistema capi-
talista a recobrar um pouco 
de legitimidade. Não por aca-
so uma fração da burguesia, 
como expressa o editorial da 
Folha de SP, defende a mes-
ma saída.

Os reformistas não conse-
guem olhar para além da de-
mocracia burguesa. No caso 
do PT há um interesse claro: 
eleger Lula, aproveitando 
que ele aparece em primeiro 
lugar nas pesquisas. Mas um 
eventual novo governo Lula 
só poderá significar a conti-
nuidade da austeridade e das 
contrarreformas, o que deve 
enterrar de vez o PT politica-
mente e Lula como dirigente 
do movimento operário.

Os revolucionários mar-
xistas olham além dos limi-
tes da democracia burguesa 
e buscam apontar o caminho 
necessário para a abolição do 
regime capitalista e a cons-
trução do socialismo.

Explicamos que é a auto

-organização das massas que 
pode fazer a classe se apro-
veitar das fissuras na classe 
dominante para avançar sua 
luta. Isso no combate uni-
tário contra as reformas da 
previdência e trabalhista, da 
educação e da terceirização, 
contra o governo e o Con-
gresso Nacional, por um go-
verno verdadeiramente dos 
trabalhadores. 

Uma nova greve geral 
foi chamada pelas centrais 
sindicais para 30 de junho. 
Mas uma greve de 24 ou 48 
horas não é suficiente para 
conquistar a vitória. É preci-
so uma greve até a retirada 
de todos os ataques. Estare-
mos participando e mobili-
zando para essa greve geral 

para que ela seja maior que 
a de 28 de abril e extrapole 
as intenções das direções 
reformistas. Apontamos a 
necessidade de um Encontro 
Nacional da Classe Trabalha-
dora que dê voz e voto para a 
base, para que esta ultrapas-
se o bloqueio das direções 
conciliadoras.

A instabilidade se apro-
funda, a burguesia está em 
um impasse e a luta de clas-
ses esquenta. Agitamos o 
Fora Temer e o Congresso 
Nacional, um Governo dos 
Trabalhadores e explicamos 
a necessidade de uma As-
sembleia Popular Nacional 
Constituinte para abrir ca-
minho para a revolução con-
tra o sistema.

esquerda marxista
jornal@marxismo.org.br

Reformistas buscam restituir legitimidade das instituições

nACIOnAL

As contrarreformas Traba-
lhista e da Previdência seguem 
sua tramitação com pressa no 
Senado e na Câmara dos De-
putados, respectivamente. O 
governo Temer pressiona pela 
aprovação rápida destas ma-
térias, tentando provar que é 
o melhor executor das tarefas 
sujas da burguesia, necessárias 
para a manutenção do sistema. 

No Senado, onde a Re-
forma Trabalhista precisa ser 
votada em três comissões, o 
líder do governo, Romero Jucá 
(PMDB-RR), articula a cele-
ridade da votação. É provável 

que, no momento em que esta 
edição do Foice Martelo este-
ja sendo lida, o projeto tenha 
sido aprovado. 

Já a Reforma da Previdên-
cia, que é uma proposta de 
emenda à Constituição e preci-
sa de maioria qualificada – um 
terço dos deputados – para ser 
aprovada, continua aguardan-
do votação na Câmara. A base 
do governo contabiliza apenas 
cerca de 250 votos, sendo que 
seriam necessários no mínimo 
308. Isso significa que a vota-
ção aguardará a decisão do Tri-
bunal Superior Eleitoral sobre 
a cassação da chapa de Dilma 
e Temer. Colocar a mão no di-
nheiro da aposentadoria dos 

brasileiros é um tema muito 
caro à burguesia, que não quer 
correr o risco de uma rejeição 
no Congresso. Há pressa em 
colocar no poder alguém com 
força para levar esta tarefa até 
o fim – de preferência ainda no 
primeiro semestre –, embora 
ninguém saiba direito quem 
é a pessoa com este poder no 
país. 

 
O papel da CUt

Em meio a esta corrida 
pela aprovação das contrar-
reformas, a direção da CUT 
carrega a maior responsabili-
dade pela não mobilização dos 
trabalhadores. A classe já deu 
provas de sua disposição para 

a luta nas paralisações convo-
cadas em março, na greve geral 
de um dia em 28 de abril e na 
ocupação de Brasília em 24 de 
maio. Agora, um novo dia de 
greve está convocado para 30 
de junho. Uma medida insu-
ficiente, em uma data distan-
te, que mais parece pedir aos 

trabalhadores que aguardem 
a aprovação das contrarrefor-
mas antes de se manifestarem. 
O tamanho e a importância da 
CUT fazem dela a principal 
responsável por estas decisões 
entre todas as centrais que as-
sinam a convocação. O medo 
que as velhas direções do mo-
vimento sindical têm de os 
trabalhadores mobilizarem-se 
a ponto de abalarem as insti-
tuições é evidente. 

Só a auto-organização da 
classe, por meio de um gover-
no dos trabalhadores e uma 
assembleia popular nacional 
constituinte, podem abrir o 
caminho para a derrubada do 
capitalismo. 

O desespero da burguesia 
pela aprovação das contrarreformas
francine hellmann
hellmann.francine@gmail.com
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A direção da CUT chama 
um “congresso extraordiná-
rio” em 2017 com o lema de 
“100 anos da primeira greve 
geral do Brasil”. O texto base 
divulgado, por sua vez, esque-
ce os eventos de 100 anos. É, 
na verdade, uma adaptação 
da política socialdemocrata de 
conciliação de classes para o 
momento atual.

As bases estão insatisfei-
tas. No Congresso do PT Lula 
foi obrigado a pedir o voto de 
outras tendências para a sua 
candidata a presidente da si-
gla vencer. Na CUT esse “con-
gresso extraordinário” procu-
ra evitar os problemas que lá 
aconteceram. Afinal, para se 
manter em maioria na Exe-
cutiva do PT, acomodaram a 
tendência O Trabalho de Julio 
Turra e Markus Sokol. Aqui, 
transformaram uma plenária 

em congresso, com a vanta-
gem de não terem no con-
gresso nacional os delegados 
eleitos na base, mas somente 
aqueles que passaram nos fil-
tros dos congressos estaduais.

O objetivo central do “tex-
to base” é explicitado na intro-
dução:

“Cabe ao povo recuperar sua 
soberania cassada com o golpe e 
eleger, em pleito direto, o novo Pre-
sidente. Cabe também ao povo ele-
ger uma Assembleia Constituinte, 
Exclusiva e Soberana, para fazer 
a reforma do sistema político que 
prepare o terreno para as reformas 
estruturais necessárias para o Bra-
sil superar a crise, retomar o cresci-
mento, fortalecer a democracia e a 
soberania nacional e promover um 
novo ciclo de desenvolvimento.”

Em outras palavras, abando-
namos a perspectiva de socialismo, 
que está colocada no estatuto da 
CUT para tentar uma nova conci-
liação de classes, com Lula presiden-
te, para promover “um novo ciclo 

de desenvolvimento”. 
Por mais que se liste os cri-

mes todos do governo atual, 
toque brevemente no ataque 
de Dilma aos trabalhadores, 
fale da violência no campo e 
na cidade, a CUT recusa-se a 
exigir o que é central. E muitas 
vezes assume o discurso de Te-
mer, como por exemplo ao fa-
lar que a Reforma da Previdên-
cia não toca em “privilégios”. 

O plano de lutas que é pro-
posto nem toca na greve ge-
ral e termina com a defesa de 
“eleições diretas”, “Lula Presi-
dente” e “constituinte exclu-
siva para reformar o sistema 
político”.

Os marxistas explicam cla-
ramente a saída que precisa-
mos: Fora Temer e o Congres-
so Nacional. Greve geral para 
derrotar as reformas. Por um 
governo dos trabalhadores. 
E uma Assembleia Popular 
Constituinte que permita que 
o povo governe, varrendo as 

ins-
titui-
ç õ e s 
p o d r e s 
da burgue-
sia: Executi-
vo, Legislativo e 
Judiciário. 

Nós explicitamos cla-
ro o que queremos: Previdên-
cia Universal, com 35 anos 
(30 anos para mulheres) de 
trabalho, aposentadoria pelo 
salário integral! Se existe dé-
ficit, que os patrões paguem 
o déficit, aumento da parte 
patronal da contribuição. Fim 
do pagamento da dívida, es-
tatização sobre controle dos 
trabalhadores dos bancos e 
financeiras, de toda empresa 

envolvida 
na corrupção. Reforma Agrá-
ria com terra para quem nela 
vive e trabalha.

Palavras de ordem que um 
dia foram do PT e da CUT. 
Elas recuperam o combate 
dos trabalhadores que fize-
ram a greve de 1917 no Brasil 
e que, na Rússia, fizeram uma 
revolução.

SIndICAL

UMa extRaORdiNÁRia 
adaPtaçãO NO 
CONGReSSO da CUt
esquerda marxista
jornal@marxismo.org.br

eLeiçÕeS aPeOeSP 2017: Balanço e perspectivas

No dia 25 de maio, ocor-
reram as eleições do maior 
sindicato da América Latina: 
o Sindicato dos Professores 
da Rede Estadual de São 
Paulo (APEOESP). Em meio 
a práticas criminosas pro-
movidas pela atual direção 
da entidade, relatamos bre-
vemente algumas impres-
sões deste processo. 

 Nessa eleição con-
correram três chapas: Chapa 
1, formada pela Articulação 
Sindical e demais correntes 
do PT e PCdoB, Chapa 2 
formada pelo PCO e Chapa 
3 – Oposição Unificada, for-
mada por 23 agrupamentos 
distintos, de correntes polí-
ticos ligadas a PSOL, PSTU, 
PCB e movimento inde-
pendentes. Nós do coletivo 
Educadores pelo Socialismo 
construímos e atuamos nes-
tas eleições pela Chapa 3, 
como espaço mais avançado 

nessa disputa. 
 O dia da eleição e 

as apurações regionais de-
monstraram como urge su-
perarmos a burocracia que 
hoje dirige a APEOESP.  Para 
citar só alguns exemplos, a 
subsede de Guarulhos so-
freu um ataque criminoso 
por sindicalistas da cidade 
ligados às Articulação Sin-
dical no dia da eleição. Nas 
apurações, a regra foi a con-
tratação de “bate-paus” para 
provocar e implodir apura-
ções em todas as subsedes 
onde poderiam perder.

 No fim, o resulta-
do estadual apresenta dois 
cenários: 1. Eleição para a 
diretoria do sindicato: aqui 
a situação se mantém, cerca 
de 60% da composição da di-
reção para a situação e 40% 
para a Oposição; 2. Eleições 
regionais: a Chapa 3 aumen-
tou em muito o número de 
Conselheiros Estaduais e Re-
gionais (CERs). Além de não 
ter perdido a direção de ne-

nhuma subsede para a Cha-
pa 1, a Chapa 3 ganhou seis 
subsedes: de Mauá, Indaia-
tuba, Poá, Bauru, Atibaia e 
Taubaté. Constatamos assim 
que esse primeiro esforço das 
forças políticas que compõe 
a Oposição Unificada cul-
minou em vitórias políticas 
eleitorais e em avanço com 
respeito à conquista de uma 
sólida base de professores 
para a continuidade da luta. 

Isso demonstra que é sim 
possível retomar a APEO-
ESP para a base da catego-
ria. Mas para avançarmos 
nesse processo, é preciso 
envolver os professores a 
partir de uma correta po-
lítica que nos diferencie 
da Chapa 1 centralmente. 
Neste sentido, a continui-
dade da luta pela liberdade 
e independência sindical da 
APEOESP, em defesa da de-

mocracia sindical e por um 
sindicato categoricamente 
socialista, que lute de modo 
intransigente contra o sis-
tema capitalista, se tornam 
ainda mais essenciais no 
próximo período. 

 Nós do coletivo 
Educadores pelo Socialismo 
participamos pela primeira 
vez das eleições da APEO-
ESP conquistando votações 
expressivas nas subsedes 
OESTE-LAPA, BAURU e 
ARARAQUARA. Na OES-
TE-LAPA, conseguimos ao 
todo 444 votos. Embora 
não tenhamos conseguido 
nessa primeira a eleição de 
um CER, demos um im-
portante passo no sentido 
de impulsionar a Chapa 3 
a radicalizar no programa e 
se diferenciar cada vez mais 
da Chapa 1.  É nesse senti-
do que o convidamos a con-
tinuar a luta conosco, orga-
nizando a luta pela base até 
retomar a APEOESP para os 
professores. 

pedro bernardes
pedrobernardesneto@gmail.com 

Apuração foi precedida de várias ações antidemocráticas pela atual gestão
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Mais de 100 mil pessoas 
estiveram em Brasília no 
dia 24 de maio. As direções 
reformistas podem até falar 
que o ato foi pelas Diretas 
Já!, mas basta participar de 
qualquer manifestação do 
tipo para perceber que a 
palavra de ordem não cola. 
Os dirigentes gritavam de 
seus caminhões “Diretas” 
e pediam pra massa com-
pletar com o “Já!”, só se 
ouvia o grito de algumas 
vozes esparsas. 

Se tem algo que moveu 
toda aquela multidão, que 
chegava no Estádio Mané 
Garrincha e seguia em 
marcha para o Congresso 
Nacional, era a luta con-
tra o governo, que só foi 
colocado no poder para ga-
rantir a aprovação das con-
trarreformas  que atacam 
diretamente o trabalhador, 
e o Congresso que não tem 
mais credibilidade alguma. 

tem bala de borracha, 
choque, caveirão

As delegações que vol-
tavam para seus estados 
puderam assistir nas tele-

visões de postos de gasoli-
na, ao parar para comer e 
tomar banho, cenas do ato 
que a mídia queria que o 
país visse. Bombas, fuma-
ça, tiros, gás, pessoas feri-
das. Tiveram que mostrar 
o que gostariam de evitar, 
policiais usando arma letal 
contra os manifestantes.

A repressão realmente 
foi violenta. Temer que-
ria demostrar força. Não 
só mobilizou a PM, como 
também convocou as For-

ças Armadas. O bloco da 
Liberdade e Luta esta-
va distante do Congresso 
quando o vento fez chegar 
o gás das primeiras bom-
bas lançadas contra os que 
estavam na frente da mani-
festação. 

Sem uma direção orga-
nizada, o ato ficou a mercê 
de diversas centrais sin-
dicais que não miravam o 
mesmo objetivo. Algumas 
já desmobilizaram no es-
touro das primeiras bom-

bas. Nosso bloco, assim 
como a maioria dos mani-
festantes, permaneceram  
firmes. O ato só foi termi-
nar no entardecer.

É preciso mais que uma 
greve de 24 horas

A origem da expressão 
popular “para inglês ver” 
é incerta. As explicações 
costumam tratar da rela-
ção entre Portugal e Ingla-
terra no período da coloni-
zação brasileira. Se não há 

acordo sobre a gênese da 
expressão, há, ao menos, 
no significado: se trata de 
algo para efeito de aparên-
cia, sem validez. Esse é o 
tipo de greve que as dire-
ções sindicais, e demais 
direções reformistas, cha-
mavam em Brasília e pre-
tendem organizar. Greves 
de 24h, 48h, e extrema-
mente desorganizadas. Na 
greve do dia 28 de abril, 
a CUT pedia para que os 
trabalhadores ficassem em 
casa ao invés de se orga-
nizar e combater as refor-
mas nas ruas. 

Já vimos na Grécia o 
que foram as greves de 
um ou dois dias. Elas mais 
serviam para dar vazão à 
insatisfação das massas 
do que para combater os 
pacotes de austeridade 
impostos pela União Eu-
ropeia. Essa é a lição mais 
importante que podemos 
tirar da luta dos trabalha-
dores gregos. 

O dia 24 de maio foi 
mais uma demonstração 
da disposição e da indig-
nação da classe operária. 
É preciso organizar de ver-
dade a luta contra as refor-
mas do capital. 

LUtA de CLASSeS

O qUe POdeMOS aPReNdeR COM O dia 24 de MaiO
evandro colzani
evandrocolzani@gmail.com 

A tática Black Bloc e o movimento operário

A grande imprensa uti-
lizou as ações de pequenos 
grupos no ato em Brasília de 
24 de maio para tentar jus-
tificar a brutal repressão po-
licial ocorrida. Enquanto as 
centrais sindicais que diri-
giam o movimento disseram 
que não tinham relação com 
essas ações e chamaram as 
forças de repressão para 
coibir tais atividades. Trata-
se de um evidente absurdo 
convocar o aparelho de es-
tado burguês para reprimir 
manifestantes, mesmo que 
equivocados.

O fato de uma significa-
tiva parcela da juventude se 
distanciar dos métodos do 
movimento operário tem 
relação direta com a traição 
das direções reformistas de 
partidos e sindicatos. Uma 

parte dos jovens acaba se 
contrapondo a qualquer tipo 
de direção no movimento, 
aproximando-se das ideias 
do anarquismo, dentre estes 
um setor adere às chamadas 
“ações diretas” com ataques 
a “símbolos do capitalismo” 
(bancos, edifícios públicos, 
lojas de grandes marcas, 
etc.). É o que ficou conheci-
do, no Brasil principalmente 
a partir das Jornadas de Ju-
nho de 2013, como a tática 
Black Bloc.

O fato de agirem com 
máscaras facilita ainda a 
ação de policiais infiltra-
dos, que se passam por in-
tegrantes do movimento e 
realizam provocações que, 
depois, são utilizadas para 
justificar a iniciativa da re-
pressão policial contra a 
manifestação.

A ação direta de pe-
quenos não contribui para 

atrair mais parcelas da clas-
se trabalhadora para a luta 
política. É preciso combater 
a capitulação e os métodos 
burocráticos das direções 
conciliadoras, mas isso não 
significa jogar fora toda a 
tradição de luta do movi-
mento operário, nem lan-
çar-se à aventura. 

A classe trabalhadora 
deve retomar sua tradição 
de autodefesa, com serviços 
de ordem organizados por 
partidos e sindicatos para 
fazer frente à repressão po-
licial. Em uma manifestação 
proletária, caso pequenos 
grupos mascarados ajam à 
revelia, consiste em uma ta-
refa do movimento acionar 
seu serviço de ordem para 
remover os grupos ou in-
divíduos que desrespeitem 
as decisões coletivas. Esses 
são os métodos proletários 
de combate.

alex minoru
alexminoru.sp@gmail.com

Delegações da Liberdade e Luta e da Esquerda Marxistas durante o Ocupa Brasília

Prédio do governo é alvo de ação direta de grupos mascarados



NÚMERO 106 • 14 DE junho DE 20176
fOrMAçãO

PCdoB: MaRxiSMO OU NaCiONaLiSMO?
Um balanço da revolução de 1917

No portal O Vermelho, 
a presidente do PCdoB, Lu-
ciana Santos, declara que “o 
tempo futuro é do socialis-
mo”. Trata-se de um discur-
so pronunciado no seminá-
rio “100 anos da revolução 
russa e 95 anos do PCdoB”. 
Luciana termina explicando:

“Os ideais da Revolução de 
Outubro de 1917, bem como os 
motivos que levaram bravos lu-
tadores a fundar o Partido Co-
munista do Brasil há 95 anos, 
continuam a nos inspirar, pois 
continuam atuais. As forças que 
buscam a transformação social, 
não tenhamos dúvidas, consegui-
rão descortinar novos caminhos 
para lutas emancipacionistas. O 
tempo futuro é do socialismo.”

Mas o que fazer agora? 
Luciana explica:

“A luta hoje pelo socialismo 
passa pela centralidade da ques-
tão nacional, pela defesa da so-
berania, elementos que dão den-
sidade à luta anti-imperialista.”

Assim, substituímos a 
luta pelo socialismo já pelo 
socialismo no “tempo futu-
ro”. Como é explicada esta 
pirueta ideológica, já que se 
reclama de Lenin e ele, no 
livro “Imperialismo, estágio 
supremo do capitalismo”, 
explicava que o capitalismo 
já não tinha saída (isto es-
crito em 1916)? Para isto, 
precisamos analisar melhor 
o que escreve o PCdoB sobre 
a Revolução Russa e a luta 
dos comunistas depois da 
revolução.

tampando o sol 
com a peneira

No auge do estalinismo, 
ficou famoso o episódio aon-
de Trotsky foi “apagado” de 
uma foto histórica da Re-
volução, junto com Lenin. 
Hoje, quando o secretário de 
Relações Internacionais do 

PCdoB, José Reinaldo Car-
valho, escreve sobre a revo-
lução de 1917 e sobre os 100 
anos de combate pelo socia-
lismo, já não é tão fácil a sua 
tarefa (ver “Revolução Rus-
sa, Internacionalismo e Ide-
ologia”, disponível no site O 
Vermelho):

O principal problema é 
material: a destruição da 
URSS levou à destruição ma-
terial da base do estalinis-
mo, seus agentes que assas-
sinavam revolucionários e 
sua imensa máquina de pro-
paganda. E estão disponíveis 
para todos os documentos e 
materiais escritos tanto pe-
los defensores do estalinis-
mo, assim como os de seus 
críticos. Assim, as “falhas” 
no texto de Carvalho são 
facilmente comprováveis e 
vamos apontar as principais. 

  Carvalho começa expli-
cando o que para ele é a con-
tradição central:

“A vitória da revolução rus-
sa, nas condições peculiares do 
início do século passado, confir-
mou a tese de Lênin, de que, com 
a passagem do capitalismo à eta-
pa imperialista, abria-se a época 
da revolução socialista. 

Na virada do século 19 para 
o século 20, deu-se um salto qua-
litativo no sistema capitalista, 
que atingiu sua fase imperialis-
ta, dando lugar ao antagonismo 
entre este sistema e os povos e 
nações oprimidas dos países colo-
niais e dependentes.”

Carvalho tenta fazer nes-
tes curtos parágrafos a defe-
sa da política nacionalista do 
PCdoB. Claro que ao ler os 
textos clássicos de Lenin ele 
é confrontado com a realida-
de de que Lenin, e os outros 
revolucionários, falam em 
revolução proletária e não 
em “emancipação nacional”. 

Deste modo, encontra-
mos uma confusão de con-
ceitos, aonde ele se reclama 
do fim da colaboração de 

classes e ao mesmo tempo 
a defende, quando fala em 
“políticas progressivas”:

“O triunfo das classes oprimi-
das em 1917 na Rússia demons-
trou que somente a revolução 
pode abrir caminho à conquista 
da emancipação nacional e so-
cial, às transformações sociais e 
políticas progressistas. A revolu-
ção russa sepultou a colaboração 
de classes como estratégia do mo-
vimento operário e popular.”

Quando cita Marx e re-
lembra Lenin, Carvalho faz 
uma pirueta maior ainda. 
Enquanto Lenin construiu 
um partido e uma Interna-
cional que lutava pela revo-
lução mundial, Carvalho in-
troduz pela porta dos fundos 
a velha ideologia que o es-
talinismo defendia de socia-
lismo num só país. Assim, o 
combate prático de construir 
a República Universal dos 
Sovietes é substituído pela 
“expectativa” que os revo-
lucionários tinham de que a 
revolução fosse mundial. A 
ação consciente dos revolu-

cionários é substituída pela 
paralisia: 

“Nenhum outro acontecimen-
to político-social materializou 
com tamanha dimensão a pala-
vra de ordem lançada seis déca-
das antes por Marx: “Proletários 
de todos os países, uni-vos”! Se 
bem não tenha resultado na revo-
lução proletária mundial – esta 
era a expectativa dos bolchevi-
ques e de todo o movimento revo-
lucionário à época -, a revolução 
socialista de 1917 teve extraor-
dinário impacto internacional, 
exerceu influência direta sobre 
acontecimentos subsequentes, 
mudou a face do mundo e deixou 
marca indelével em todo o século 
20. (grifo nosso)”

Cem anos se passaram 
desde a grande revolução 
de outubro. O principal 
combate de Lenin, cons-
truir um partido que com-
batesse consequentemente 
pela revolução socialista, é 
deturpado por aqueles que 
hoje colocam no lugar da 
revolução socialista a luta 
pela emancipação nacio-

nal. O PCdoB é um exem-
plo, mas existem outros. 

Para tal, eles fazem uma 
amalgama entre os concei-
tos e enquanto falam em 
independência de classe 
ou da unidade do proleta-
riado, substituem a contra-
dição entre proletariado e 
burguesia no mundo atual 
pelo “antagonismo entre 
este sistema e os povos e 
nações oprimidos dos paí-
ses coloniais e dependen-
tes.” Torna-se difícil, nesta 
análise, explicar o combate 
dos proletários dos EUA 
ou da Inglaterra para cons-
truírem um partido inde-
pendente da burguesia e a 
necessidade de uma inter-
nacional que reúna todos 
os proletários do mundo, 
inclusive dos países impe-
rialistas. 

Num próximo artigo, 
veremos o balanço que o 
PCdoB faz da Internacional 
Comunista construída por 
Lenin e que caminhos ele 
propõe hoje.    

riobaldo tartarana
jornal@marxismo.org.br
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eleições na inglaterra: mais votos nos 
conservadores, mas trabalhistas que saem vitoriosos

Ao redor do mundo, as 
certezas que antes garantiam 
o sono dos analistas burgue-
ses estão sendo, uma após a 
outra, estilhaçadas e atiradas 
aos quatro ventos. No Reino 
Unido, país no qual a burgue-
sia chegou primeiro ao poder, 
este processo de destruição de 
verdades tidas como absolutas 
tem ganhado um ritmo parti-
cularmente interessante com o 
surpreendente resultado obti-
do pelo Labour Party (Partido 
Trabalhista), encabeçado por 
Jeremy Corbyn, nas eleições 
parlamentares britânicas, que 
ocorreram na semana passada.

Antes mesmo da dispu-
ta eleitoral começar, Corbyn 
já havia deixado o elegante 
establishment britânico em 
choque ao impor uma vitória 
histórica sobre a direção tradi-
cional do Labour e conquistar 

a liderança do partido. Para 
derrotar o poderoso aparato 
burocrático que controla o La-
bour, a campanha de Corbyn 
mobilizou centenas de milha-
res de jovens, que se dispuse-
ram a pagar filiação ao desmo-
ralizado Labour apenas para 
apoiar o candidato.

E, como Marx explicou, o 
ser humano faz a história, mas 
não da forma como quer. Em 
tempos de crise, essa lógica 
torna-se ainda mais válida. A 
crise do capitalismo britânico 
e mundial continua a mergu-
lhar nas contradições do pró-
prio sistema. A inesperada 

vitória do Brexit, com todas 
as suas consequências, soma-
da aos famigerados golpes do 
chicote da austeridade brandi-
do pelo governo conservador, 
aumentou a polarização social 
no país e favoreceu ainda mais 
a campanha de Corbyn.

Diante da ameaça, os con-
servadores e seus aliados no 
Labour não pouparam muni-
ção para atacar o “socialista ra-
dical”. Os especialistas da bur-
guesia prenunciavam o caos 
econômico caso Corbyn viesse 
a ser eleito, acusavam-no de 
ser leniente com as “amea-
ças terroristas”, de se tornar 
um governo de “coalizão ca-
ótico”, caso fosse eleito. Com 
uma campanha difamatória 
tão bem armada, a primeira 
ministra britânica, a conserva-
dora Theresa May, imaginava 
ser capaz de derrotar Corbyn e 
aumentar sua bancada no par-
lamento. Mas o resultado não 
apenas foi um sucesso para os 

trabalhistas, que conquista-
ram sua maior bancada em 25 
anos, como o governo caótico 
será o que May terá de formar 
- do qual farão parte partidos 
de direita envolvidos em terro-
rismo, como o DUP (Partido 
Unionista Democrático) da Ir-
landa do Norte. 

Nada disso adiantou. A 
juventude se mobilizou a 
partir das bandeiras do Par-
tido Trabalhista: estatização 
dos transportes, garantir a 
saúde gratuita, volta da uni-
versidade gratuita. Mais de 
65% dos jovens votaram nos 
trabalhistas. E se os conser-
vadores tiveram mais deputa-
dos, todos os analistas dizem 
que o único vencedor foi Cor-
byn. Os marxistas britânicos 
estão nesse combate e a po-
larização social nessas ilhas 
mostra que os ventos da re-
volução chegam às terras que 
já foram o paraíso seguro do 
capitalismo. 

arthur penna
thurpena@gmail.com 

Jeremy Corbyn e o Partido Trabalhista foram os grandes vitoriosos da eleição

Crise dos refugiados expõe 
perversão profunda do capitalismo

A indústria cinematográ-
fica possibilitou reviver mo-
mentos brutais da história da 
humanidade. Essas imagens 
se confundem quando vemos 
como vivem, e morrem, mais 
de 65 milhões de refugiados 
atingidos por guerras ao re-
dor do mundo. Homens, mu-
lheres e crianças com as vidas 
destruídas, deslocadas, apenas 
com a esperança de sobreviver. 
Esses personagens preenchem 
os noticiários de peregrinações 
arriscadas, afogamentos por 
naufrágio, prisões em campos 
de concentração e uma série 
de situações que remetem aos 
prisioneiros do regime nazista.

Tentando naturalizar tais 
fatos, a imprensa burguesa 
e seus ideólogos os retratam 
para as massas como anoma-
lias localizadas. Para explicá
-los, se valem de justificativas 
religiosas, do sectarismo polí-
tico e do nacionalismo. Ainda 

assim, a barbárie que se espa-
lha pelo globo atinge tais pro-
porções que alcança as fron-
teiras dos países imperialistas 
que a provocaram, na forma de 
multidões de desesperados fu-
gindo dos focos dos conflitos.

Reconhecendo o que os 
próprios capitalistas provoca-
ram, a Agência da ONU para 
Refugiados (Ancur) destacou 
em seu último relatório 65,3 
milhões de deslocados por 
guerras e conflitos até o final 

de 2015. Destes, 21,3 milhões 
seriam refugiados, 3,2 milhões 
de solicitantes de refúgio, e 
40,8 milhões de deslocados 
que continuam em seus pa-
íses. Trata-se de um recorde 
histórico. As origens princi-
pais são dos focos de aventuras 
militares apoiadas pelos países 
que dominam o mundo: Síria, 
Afeganistão, Iraque, Somália, 
Sudão, Congo, Colômbia, en-
tre outros.

Enquanto o senso comum 
considera este o único sistema 
possível, a demonstração do 
resultado da aplicação concreta 
do capitalismo tem potencial 
revolucionário. A perversão 
das zonas de guerras e confli-
tos são sua parte orgânica. Ex-
por a realidade e explicar suas 
raízes históricas, econômicas e 
políticas representa um duro 
golpe na ideologia burguesa, 
abrindo caminho para as ideias 
revolucionárias sobre como 
criar um futuro em que a paz e 
a fraternidade sejam sinônimo 
de humanidade.

johannes halter
haltercontato@gmail.com 

Cresce a organização 
marxista do Canadá

De 20 a 22 de maio mais de 
110 militantes se reuniram em 
Toronto no 17º Congresso de 
Fightback, seção canadense da 
Corrente Marxista Internacio-
nal. Com um crescimento de 
50% em relação ao ano ante-
rior o Congresso iniciou muito 
animado.

O camarada Fred Weston 
da CMI abriu o encontro com 
a discussão internacional e 
destacou os principais pontos 
da situação atual. Destacou a 

indignação geral das massas 
com o status quo e seus re-
presentantes, e embora ainda 
confusa significa uma necessi-
dade de mudança.

Após a discussão inter-
nacional os camaradas cana-
denses debateram a situação 
nacional e as tarefas para o 
próximo período. Embora a 
crise de 2008 não tenha atin-
gido o Canadá de imediato a 
economia está frágil e uma 
bolha concentrada no mercado 
imobiliário se formou e pode 
explodir a qualquer momento.

Os camaradas canaden-
ses seguem na batalha para o 
fortalecimento de FightBack 
como organização revolucio-
nária que seja ponto de apoio 
da juventude e da classe traba-
lhadora. E, embora entendam 
que suas forças ainda são pe-
quenas, a disposição de luta e 
o combate político para derru-
bar o capitalismo segue forte. 
Saudamos nossos camaradas 
canadenses por seu grande 
congresso. 

daison colzani
daisonroberto@gmail.com 
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Acontece em Belo Ho-
rizonte (MG), entre os 
dias 14 e 18 de junho, o 
55º Congresso da União 
Nacional dos Estudantes. 
A situação econômica em 
que o mundo se encontra 
- o Brasil atingiu o recorde 
de 14,2 milhões de desem-
pregados - tem colocado os 
trabalhadores e a juventude 
em luta pela manutenção 
de seus direitos. Questio-
namos o capitalismo, suas 
podres instituições e seus 
governos.

A resistência está sendo 
construída em cada esco-
la, universidade e local de 
trabalho, nos atos locais. 
As ocupações contra a Re-
forma do Ensino Médio, 
demonstraram a combati-
vidade da juventude, mas 
também evidenciaram que, 
se o movimento se isola, 
diminui e não arranca a 
vitória necessária. As re-
formas que devem ser fre-
adas, impostas por Temer 

com aprovação do Congres-
so Nacional, precisam ser 
combatidas com organiza-
ção nacional.

É por isso que Liberda-
de e Luta vai ao CONUNE. 
No maior encontro de estu-
dantes do ensino superior 
do Brasil, reunindo mais 
de 10 mil jovens, defende-
remos que a UNE retome 
suas bandeiras históricas. 
Lutar por vagas para todos 
na educação pública, em 
todos os níveis, era um dos 
princípios na refundação 
da UNE, em 1979, que foi 
abandonado pela direção há 
décadas. Mais recentemen-
te, o que vemos é uma polí-
tica de defesa dos governos 
petistas, tentando propa-
gandear que cotas, ProUni 
e FIES resolveram os pro-
blemas da juventude. 

Sabemos que nossos 
problemas são muitos. Por-
tanto, a atual direção da 
UNE freia o movimento es-
tudantil, ao invés de estar 
com a juventude nas ruas. 
Onde estava a UNE, por 
exemplo, na marcha a Bra-

sília do último dia 24?
Nossa próxima tarefa é 

a construção da nova Greve 
Geral convocada para dia 30 
de junho. Não são paralisa-
ções de 24 ou 48 horas que 
queremos. Precisamaos de 
uma greve até que todas as 
reformas sejam retiradas. 
Não aceitaremos contrar-
reformas que diminuem 

nossos direitos. Por isso, 
vamos derrubar Temer, o 
Congresso e colocar em 
seu lugar um Governo dos 
Trabalhadores, que pare de 
pagar a dívida aos banquei-
ros e invista todo o dinhei-
ro necessário para garantir 
educação, transporte e em-
prego às atuais e futuras 
gerações. Ao combate!

55º CONUNe: a liberdade é nossa 
meta, a luta é nosso método!
bruna dos reis
mreis.bruna@gmail.com

delegados da 
Liberdade e 

Luta ao 
55° Conune
A Liberdade e Luta 

(LL) participou do pro-
cesso de eleições para o 
55º Congresso da UNE 
(CONUNE), elegendo 
delegados em diversas 
universidades do país. 
Sob a bandeira da reto-
mada da luta pela edu-
cação pública, gratuita e 
para todos, a LL aparece 
nesse processo como um 
ponto de apoio para a 
luta estudantil. Constrói 
um movimento indepen-
dente e autônomo, im-
pulsionado em conjunto 
com os estudantes.

Nesse esforço, bata-
lhamos para participar e 
eleger delegados em uni-
versidades e faculdades 
de várias cidades do país. 
Foram os casos da Uni-
ville, Unisocies, Ielusc, 
Udesc, USP, PUC, UFPR, 
UFCE, Sumaré e UFMT. 
Em várias elegemos dele-
gados, enquanto em ou-
tras abrimos contato com 
novos estudantes, que 
estão têm conhecimento 
de nossa política.

A luta não se resume 
ao mero processo eleito-
ral. Em muitas universi-
dades nos lançamos ao 
lado dos estudantes de-
nunciando os absurdos 
da atual direção majori-
tária da UNE (UJS/Ki-
zomba/ParaTodos), que 
se recusa a realizar elei-
ções nas universidades 
ou o faz de modo total-
mente antidemocrático e 
burocratizado, silencian-
do a voz da juventude. 
Por isso, deve-se ressal-
tar que é apenas com a 
organização estudantil e 
a conscientização da ju-
ventude que será possí-
vel transformarmos essa 
entidade.

Convidamos todos a 
se juntarem à Liberdade 
e Luta no 55º CONUNE, 
para que a UNE volte a 
ser uma entidade de luta 
e que retome a defesa pe-
los interesses dos estu-
dantes.

No dia 26 de maio, o Mi-
nistério da Educação (MEC) 
aprovou um decreto publica-
do no Diário Oficial da União 
que autorizava a adoção da 
educação à distância para 
ensino fundamental e flexi-
bilizava as regras de oferta 
da educação à distância do 
ensino superior.  No mesmo 
dia o decreto foi revogado, 
o próprio governo calculou 
o desgaste que poderia ser 
essa ordem diante da fragili-
dade que se encontra.

Com o decreto, os anos 
finais do ensino fundamen-
tal (6º ao 9º) poderiam 
aplicar educação à distân-
cia em casos da falta de 
professores contratados ou 

outros casos que privem o 
acesso dos estudantes a al-
guma disciplina. 

O documento também 
facilitava a abertura de polos 
à distância para ensino supe-
rior. Hoje, o MEC é respon-
sável pela surpervisão. 

Atualmente, cerca de 1,6 
milhões de estudantes de 15 
a 17 anos estão fora da esco-
la e metade destes pararam 
de estudar ainda no ensino 
fundamental. Isso deve au-

mentar se considerarmos o 
desmonte da educação pú-
blica diante da atual crise do 
sistema capitalista.

O decreto está direta-
mente ligado à Reforma do 
Ensino. A reforma flexibiliza 
a grade do ensino médio, na 
medida em que a maioria das 
disciplinas não são obrigató-
rias. Isso vai se estendendo 
para o ensino fundamental, 
até flexibilizar o ensino fun-
damental e empurrar os es-

tudantes para o ensino à dis-
tância, no qual os estudantes 
precisarão estar somente 
matriculados, fazer exercí-
cios pelo computador. Esse 
é um caminho para desmon-
tar as unidades de ensino e 
dispensar os professores, ou 
seja, o fim da escola, um re-
torno ao século XIX.

O governo está preocu-
pado consigo mesmo, pois 
o povo trabalhador não o 
reconhece. O recuo é fruto 
do medo das últimas mobi-
lizações nacionais. Devemos 
lutar por um governo dos 
trabalhadores, para que ne-
nhuma reforma que ataque 
a educação seja aplicada, ne-
nhuma escola deixe de exis-
tir e para que todos os estu-
dantes possam ter acesso à 
educação paública e gratuita.

jonathan vitorio
jonathanvitorio14@gmail.com

MeC mira educação a distância 
também para ensino Médio público

gabriel pinho
gabriel_pinhob@hotmail.com

Educação Pública,
Gratuita e para 

Todos!


