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Escola Mundial da CMI
debate centenário da 

Revolução Russa
Situação internacional e grave contexto na Venezuela também foram pautas 

do encontro, que destacou profundas mudanças políticas nos países e acirrada 
polarização social diante da crise capitalista. PÁG 4 e 5

Mulheres
Pelo
Socialismo
PÁG 6

Economia
no ponto
zero
PÁG 3

Evento realizado na Itália reuniu mais de 300 camaradas de 25 países, para debater treze assuntos sobre a Revolução Russa e suas lições atuais

CMI
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Está certo que as direções 
das centrais sindicais aborta-
ram a mobilização de 30 de 
junho. Mas ainda assim dos 
aparelhos televisivos cre-
pitavam fogueiras, grupos 
fechando ruas e rodovias, 
e agrupamentos ocupavam 
prédios públicos e privados.

Destacou-se nessas práti-
cas o Movimento dos Traba-
lhadores Sem-Teto (MTST). 
Esse tem sido seguido por 
estudantes e trabalhadores 
independentes, assim como 
por dirigentes sindicais e ou-
tras organizações.

O MTST prestou na ver-
dade um papel deseducador 
para a vanguarda de traba-
lhadores e jovens, aquela 
que promoveu a série que 
teve seu pico na greve geral 
de 28 de abril. Essa camada 
mais consciente está chegan-
do a conclusões já aprendi-
das por gerações anteriores.

Pela tensão de interesses 
envolvidos em uma greve ge-
ral, e pela sua submissão às 
forças burguesas, as centrais 
jogaram a toalha antes mes-
mo da batalha. Mas para ofe-
recer um caminho correto, o 
MTST e seus seguidores pre-
cisariam eles mesmos serem 
capazes de observá-lo. Uma 

análise marxista da situação 
e das lições do passado se 
faria fundamental. Sem isso, 
não identificam as tarefas 
para superar os bloqueios 
colocados hoje.

Sem acessar as massas, 
aplicam o princípio anar-
quista do terrorismo indivi-
dual. Esse representa uma 
resposta política diante da 
impotência em mobilizar 
amplas massas. Embora 
uma retaliação às burocra-
cias dirigentes, essa orien-
tação equivalente ao mesmo 
burocratismo. Isso porque 
responde à existente aliena-
ção da ação de massas alie-
nando-se das massas e de 

sua dinâmica.
Essa questão teórica está 

colocada por trás dos pneus 
queimados, dos trancaços, 
ocupações e da retórica ra-
dical. Os trabalhadores e jo-
vens devem prestar atenção 
nisso. Sem atenção à teoria, 
as melhores intenções levam 
a desastres.

Apenas a ação de massas 
da classe trabalhadora e da 
juventude oferece um cami-
nho seguro. Não só para re-
vogar a reforma trabalhista, 
derrotar a previdenciária e 
derrubar Temer e esse podre 
Congresso Nacional, mas 
como também para fazer um 
mundo novo nascer.

Neste mês de julho cerca 
de 1.600 trabalhadores do 
serviço de limpeza pública 
de Florianópolis tomaram 
as ruas da capital por cinco 
dias na maior greve do setor. 
A principal reivindicação 
era a retirada da Câmara de 
Vereadores do projeto de lei 
do prefeito Gean Loureiro 
(PMDB) que  transformou 
a Companhia de Melhora-
mentos da Capital (Com-
cap) de economia mista para 
autarquia. Enviado aos vere-
adores e aprovado às pres-
sas, o referido projeto trazia 
várias inseguranças jurídicas 
para os trabalhadores como 
a manutenção dos direitos 
historicamente conquista-
dos nos Acordos Coletivos 
de Trabalho, a garantia de 
seus empregos e, por conse-
quência, a continuidade do 
serviço público prestado.

Além das assembleias e 
comandos de greve, o prin-
cipal espaço de ocupação e 
piquetes foi a Câmara de Ve-
readores. Na “casa do povo” 
o povo não pode entrar! O 
único momento que os tra-
balhadores estiveram do 
lado de dentro foi quando, 

a partir de uma ação plane-
jada, conseguiram ocupar 
com cerca de 70 trabalhado-
res entrando pela garagem, 
num drible à Guarda Mu-
nicipal que tentava blindar 
as portas para que nenhum 
trabalhador tivesse acesso. 
A partir daí foram vinte e 
cinco horas de ocupação e 
de inúmeros episódios de 
confronto, repressão e resis-
tência. 

Dentro e fora da Câmara 
os trabalhadores resistiram 
bravamente à forte repres-
são vinda em especial da 
Guarda Municipal. Aos que 
tentavam entrar a respos-
ta foram bombas, gás de 
pimenta e muitas balas de 
borracha. Vários trabalha-
dores tiveram ferimentos 
graves e foram levados ao 
hospital, inclusive um deles 
teve que passar por cirurgia 
após ser atingido por uma 
bala de borracha a queima 
roupa. Os que estavam na 
ocupação permaneceram 
firmes mesmo após terem 
inalado gás de pimenta, por 
vários momentos colocado 
na tubulação de ar, para que 
desocupassem o prédio.

O aparato policial gi-
gantesco tentava conter e 
intimidar os trabalhadores 

sem sucesso cercando-os 
com cães, cavalaria, cam-
burões, cassetetes e tudo o 
mais que o Estado burguês 
impõe para aplicar sua polí-
tica. Mesmo agredidos e fe-
ridos, a garra na luta desses 
trabalhadores demonstrou 
que só com a unidade de 
toda a classe trabalhadora 
que conseguiremos avançar 
rumo a uma sociedade onde 
não haja exploração do ho-
mem pelo homem, banindo 
todo esse aparato repressor 
que ataca, fere e mata os 
trabalhadores.
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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.

Quem Somosluta de claSSeS

Trabalhadores da Comcap 
enfrentam forte repressão
AnA ClAudiA dA SilvA
anclaudia.silva@gmail.com

Greve geral se faz com pneus
queimados, trancaços e ocupações?
johAnneS hAlter
haltercontato@gmail.com

POlÊMIca

Sintrasem

Trabalhadores do serviço municipal de Florianópolis enfrentaram o prefeito do PMDB que quer terceirizar setor
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Economia no ponto zero

As explicações econômi-
cas para o aumento no valor 
do imposto sobre combustí-
veis são por si incapazes de 
chegar ao fundo do que está 
por trás do decreto de Michel 
Temer. Se Temer tomou pos-
se com a ilusão de que pode-
ria fazer as “reformas”, a re-
alidade caiu em cima de sua 
cabeça. Paralisado pelas de-
nuncias de corrupção e pelas 
disputas no seio da burgue-
sia, Temer trata agora, antes 
de tudo, de salvar sua pele. 
Daí decorre a mudança do 
preço nas bombas de com-
bustível do país, com o au-
mento dos impostos. Afinal, 
tem que pagar as “emendas” 
parlamentares que negociou 
para não ser entregue ao STF.

O governo adotou um 
inédito orçamento federal 
com déficit de R$ 139 bi-

lhões para este ano. Em mar-
ço, o governo efetuou corte 
de R$ 39 bilhões e retirou 
isenções. O aumento no pre-
ço dos combustíveis revela 
um aprofundamento da cri-
se. Afinal, o governo vai ter 
que se render à realidade 
e ver que o déficit é muito 
maior, podendo chega a R$ 
170 ou 200 bilhões. 

O motivo é simples: a 
crise econômica mundial 
continua e nada do que se 
faça internamente vai muda 
isso. Um aumento agora dos 
preços de produtos agrope-
cuários garante um saldo 
comercial. Mas não relança o 
mercado interno, derrubado 
pela superprodução anterior 
e que agora entra em espiral 
negativa. A inflação cai, os 
juros caem, mas nada faz as 
compras e a produção subi-
rem. O desemprego continua 
alto e a “reforma trabalhista” 
não vai mudar isso. O cres-

cimento deste ano aproxima-
se de zero e aí deve ficar. 

A única saída que a bur-
guesia concebe é aumentar a 
exploração e derrubar ainda 
mais os direitos dos trabalha-
dores. Mas isto não é tão fá-
cil, e uma coisa é aprovar uma 
“Reforma Trabalhista”, outra 
é aplicá-la. E a “Reforma da 
Previdência” não consegue 
andar. Além disso, medidas 
básicas que o governo precisa 
para continuar a ter dinheiro 
durante a crise encontram 
uma resistência feroz da bur-
guesia, como nova oneração 
de impostos e aumento dos 
juros do BNDES (abaixo do 
valor de mercado hoje). 

Aliás, na situação atu-
al um aumento de imposto 
sobre consumo (como o da 
gasolina) pode levar a uma 
redução do consumo e não 
ao aumento da inflação, já 
que os preços estão represa-
dos pela queda do consumo. 

Ou seja, nem um aumento 
real de sua receita o governo 
pode vir a conseguir. 

Uma saída para a classe 
trabalhadora e a juventu-
de apenas pode ser possível 
por meio da destruição re-
volucionária desses instru-
mentos de dominação e de 
exploração capitalistas. As 
saídas reformistas que Lula 
propõe – medidas que o go-
verno Dilma 1 tentou tomar 

– também não resolverão o 
problema. Os operários aca-
baram de ver esse filme e daí 
decorre a sua desconfiança 
com todas as direções, ape-
sar de muitos apontarem o 
voto em Lula como medida 
de autodefesa. Aos marxis-
tas cabe explicar as raízes da 
crise e que precisamos da ex-
propriação do grande capital 
para poder modificar a situa-
ção presente.

eSquerdA mArxiStA
jornal@marxismo.org.br

Agência Brasil

Com déficit maior, aumento de impostos é mais uma decisão política de Temer

nacIOnal

Estamos às vésperas de 
mais um episódio da crise 
política brasileira, com a vo-
tação na Câmara dos Depu-
tados a respeito da abertura 
de investigação sobre a de-
núncia contra o presidente 
Michel Temer. Na prepara-
ção da sessão parlamentar, o 
governo lançou-se em uma 
desesperada luta pela sobre-
vivência. Nessa missão, os 
representantes desse gover-
no de crise valem-se de todos 
os instrumentos da política 
burguesa.

Página virada, a votação 
ocorrida na Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ) 
foi um primeiro teste. Ali as 
fragilidades do governo fica-
ram às claras. Em uma arena 
com 66 membros da CCJ, o 
governo teve que trocar 20 
deputados. Ainda assim, a 
garantia de lealdade veio so-
mente com uma sórdida tro-
ca de favores, denunciada até 
pelo relator inicial da denún-
cia, envolvendo os alçados à 
comissão e os partidos alia-

dos. Além de cargos, foram 
negociados projetos em trâ-
mite, recursos, programas e 
medidas provisórias.

Foi dessa forma que o 
governo gastou na ocasião 
ao menos R$ 15,3 bilhões 
em liberação de verbas para 
emendas parlamentares e em 
anúncio de projetos. Dos 40 
membros da CCJ contrários à 
abertura da investigação, 39 
receberam R$ 266 milhões 
em emendas. Menos de um 
mês depois, um aumento 
sobre os combustíveis foi de-

cretado sob a alegação de que 
faltariam R$ 10 bilhões para 
alcançar a meta deficitária 
de R$ 137 bilhões deste ano. 
Denúncia veio de um lado, di-
nheiro público saiu de outro. 
Podemos imaginar o quanto 
crescerá o déficit com esse 
tipo de “despesa”, diante das 
esperadas novas denúncias 
do Procurador Geral Rodrigo 
Janot ainda sobre a JBS, e das 
delações premiadas de Lúcio 
Funaro e de Eduardo Cunha.

Outra face evidente das 
trocas explícitas para salva-

ção do governo Temer foi a 
edição da Medida Provisória 
795, e sua aprovação pelos 
deputados. Trata-se de um 
pagamento para receber o 
apoio dos parlamentares re-
presentantes dos interesses 
dos grileiros de terras, lati-
fundiários, especuladores e 
máfias do desmatamento da 
Amazônia. Com a lei, são 
legalizadas áreas públicas in-
vadidas por grileiros e são re-
tiradas exigências ambientais 
para regularização fundiária. 
Além disso, as áreas válidas 
para regularização aumenta-
ram de 1,5 mil hectares para 
2,5 mil, em benefício dos 
mesmos setores. Trazendo 
o enfraquecimento da legis-
lação ambiental, a medida 
ainda acirra a violência no 
campo contra quem luta por 
terra ou pelo direito de nela 
habitar.

Para manter-se no con-
trole do aparelho de Estado, 
a facção burguesa represen-
tada por Michel Temer está 
tendo que pagar caro. Em 
outros momentos, a compra 
de deputados custa barato. 
Mas o preço inflaciona com 

um governo com 94% de 
reprovação e uma oscilação 
de quatro a zero por cento 
de apoio popular, conforme 
pesquisa Ipsos. Combinam-
se a tamanho desprezo todo 
o mal-estar que se acumula 
com os ataques aos níveis de 
vida das massas e os escânda-
los de corrupção constantes, 
flagrantes e generalizados.

Um governo infame agora 
está diante da mesquinhez de 
toda uma Câmara de deputa-
dos desprezíveis. Em pauta, a 
abertura de uma investigação 
sobre corrupção. As proje-
ções sobre o apoio garantido 
ao governo diminuem a cada 
nova edição dos jornais bur-
gueses. Contudo, Temer con-
tinua em armas. Assim como 
fez na denúncia da CCJ, o 
presidente e seus aliados 
estão dispostos a tudo para 
garantir sua própria sobre-
vivência. A ocupação militar 
do Rio de Janeiro, e a nego-
ciação da crise financeira dos 
estados são mostras dessa 
disposição. Podemos esperar 
uma votação acirrada, com 
poderosos interesses e nego-
ciações em jogo.

Desespero do governo Temer pela sobrevivência
johAnneS hAlter
haltercontato@gmail.com

PBPE

Apreciação de denúncia na CCJ evidenciou fragilidade do governo na Câmara
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No ano do centenário da 
Revolução Russa, a Corren-
te Marxista Internacional 
(CMI) reuniu mais de 300 
camaradas, de 25 países e 
quatro continentes, para 
estudar e debater o maior 
evento da história da huma-
nidade. Durante uma sema-
na de sessões, foram abor-
dadas importantes questões 

teóricas, acontecimentos 
históricos e lições para a luta 
de classes hoje. 

Foram debatidos: Revolu-
ção de Fevereiro; revolução 
permanente e 1917 – Lenin e 
Trotsky; história do bolche-
vismo; das Jornadas de Julho 
ao golpe contrarrevolucio-
nário de Kornilov; Estado e 
Revolução; a Revolução de 
Outubro; socialismo e guer-
ra; os bolcheviques e a ques-
tão nacional; a revolução e a 

emancipação das mulheres; 
um ano da Revolução Russa; 
mentiras sobre a revolução 
bolchevique; a construção da 
Internacional Comunista; e a 
guerra civil.

Houve uma sessão extra 
para discutirmos a perigosa 
situação na Venezuela, onde 
a contrarrevolução mostra a 
sua cara nas ruas, ao mes-
mo tempo em que Nicolás 
Maduro e os dirigentes cha-
vistas continuam tentando 

chegar a um acordo com a 
oposição. Observou-se que a 
tarefa número um é aprofun-
dar a auto-organização dos 
trabalhadores para derrotar 
a contrarrevolução e expro-
priar a oligarquia. Para isso, 
a campanha “Tirem as Mãos 
da Venezuela” vai reforçar 
suas ações de solidariedade.

O ânimo se manteve alto 
entre todos os presentes e se 
expressava nas intervenções 
orais e nas manifestações do 

plenário, sempre no sentido 
de contribuir com a discus-
são e elevar o nível teórico 
dos militantes. Aprender 
com o passado para evitar 
erros futuros, restabelecer a 
verdade sobre a história da 
revolução soviética e defen-
der seu legado: esses sãos os 
resultados alcançados pela 
Escola Mundial da CMI que, 
sem dúvida, serão transmi-
tidas a todas as suas seções 
nacionais!

eScOla MundIal

Histórica Escola Mundial cElEbra
os 100 anos da Revolução Russa
rAfAel prAtA
rafaelprataem@gmail.com

as MEntiras sobrE a rEvolução russa

Várias são as mentiras e 
calúnias espalhadas ao longo 
de cem anos para tentar des-
caracterizar a Revolução de 
Outubro, o Partido Bolchevi-
que, seus líderes e o regime 
socialista da URSS. É impor-
tante desmistificar a Revolu-
ção Russa para restabelecer a 
verdade e defender seu lega-
do. Seguem alguns exemplos 
do que se costuma ouvir a res-
peito do tema:

1 – Lenin era um
agente alemão:

Essa calúnia foi espalha-
da pela reação czarista e pe-
los liberais burgueses desde 
que Lenin desembarcou na 
estação Finlândia em março 
de 1917 a bordo de um trem 
que passou pela Alemanha. A 
mentira ganhou audiência na 
Rússia após as jornadas de ju-
nho. O governo provisório es-

tava preparando uma ofensiva 
militar contra a Alemanha na-
quele momento. 

2- A revolução de 
outubro foi um golpe 

violento para uma 
ditadura totalitária:
A derrubada do governo 

provisório foi organizada pe-
los bolcheviques, mas con-
tou com ampla participação 
e apoio popular. A revolução 
não foi violenta. Somente al-
guns disparos foram dados 
por parte de agrupamentos 
leais ao governo. O regime 
implantado era o mais de-
mocrático da humanidade, 
com representantes eleitos 
diretamente, com mandato 
revogável, desde cada fábri-
ca, vilarejo e regimento até o 
Congresso dos Sovietes.

 
3- O Exército Vermelho 
cometeu atrocidades na 

guerra civil:
Em uma guerra morre 

gente de ambos os lados. Isso 
é difícil de encarar pelos paci-
fistas. Afirmar que o Exército 
Vermelho foi cruel contra o 
Exército Branco é uma ten-
tativa de minimizar a ameaça 
desse bando de mercenários 
a soldo de 11 potências im-
perialistas. Por onde passava, 
o Exército Branco tratava de 
restabelecer o poder aos capi-
talistas e latifundiários e da-
vam uma lição de atrocidades 
aos camponeses e operários.

4- Trotsky liderou 
a repressão contra 
os marinheiros de 

Kronstadt:
A insurreição de Kronstadt 

foi uma expressão desespera-
da diante das terríveis condi-
ções sociais e econômicas que 
assolavam a URSS em fins da 
guerra civil. Já não eram os 
mesmos marinheiros da Re-
volução de Outubro. Eram 
camponeses sem experiência 
política, arregimentados para 

servir à Marinha. Uma co-
missão, que incluía Trotsky, 
estabeleceu negociações, sem 
sucesso. O problema era que 
o gelo, em pouco tempo, iria 
começar a derreter. Isso daria 
à fortaleza e suas frotas enor-
me vantagem militar contra 
Petrogrado, podendo servir 
de base para intervenções es-
trangeiras.

5- O bolchevismo 
conduziu ao stalinismo:

Além da burguesia, essa 
mentira também é propagan-
deada por organizações stali-
nistas, afinal, estão de acordo 
que Stalin foi um sucessor 
natural de Lenin. Nada mais 
anticientífico que essa lógi-
ca que não leva em conta as 
condições reais da sociedade 
soviética. Se o stalinismo fos-
se uma evolução do bolche-
vismo, não seria necessário 
conduzir um massacre contra 
os antigos líderes da Revolu-
ção de Outubro e do Exército 

Vermelho. Também a 3ª In-
ternacional teria conduzido o 
proletariado de outros países 
a vitórias, ao invés de tratar os 
diversos partidos comunistas 
como correias de transmissão. 

6- O comunismo matou 
100 milhões de pessoas:

Essa cifra é uma invenção 
dos autores de “O livro ne-
gro do comunismo”. Porém, 
é preciso fazer uma separa-
ção entre o que chamam de 
crimes do regime soviético 
durante a guerra civil e o que 
foram os massacres desenca-
deados pela burocracia sta-
linista contra os milhares de 
oposicionistas por meio de 
medidas totalitárias.

Entretanto, mesmo se a 
comparação for meramente 
numérica, o capitalismo é o 
campeão disparado em rela-
ção a todos os regimes sociais 
da história da humanidade 
em matéria de morte e des-
truição!

rAfAel prAtA
rafaelprataem@gmail.com

CMICMI

CMICMI

Bancas com materiais de dezenas 
de países com presença da CMI

Ocorreu uma sessão e um ato em 
defesa da Revolução Venezuelana

Treze sessões debateram diversos 
temas sobre a Revolução Russa

Mais de 300 camaradas de 25 
países estiveram na Escola Mundial
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Começou no dia 25 de ju-
lho, na Itália, a Escola Mun-
dial da Corrente Marxista 
Internacional. Mais de 300 
participantes vindos de 25 
países, com forte presença 
da juventude. O evento tem 
como tema o centenário da 
Revolução Russa, com várias 
sessões dedicadas a debater 
períodos e aspectos desse que 
foi o evento mais importante 
da história da humanidade. 

O primeiro dia foi dedi-
cado à discussão sobre a si-
tuação política internacional, 
com informe do camarada 
Alan Woods. Em sua introdu-
ção, Alan salientou anos mar-
cantes do século XX: 1914, 
início da 1ª Guerra Mundial; 
certamente 1917, ano da Re-
volução Russa; 1929, início 
da Grande Depressão; 1933, 
a chegada de Hitler e do na-
zismo ao poder na Alemanha; 
o começo da 2ª Guerra Mun-
dial em 1939; o fim da União 
Soviética em 1991. Ele acres-
centou a estes grandes aconte-
cimentos do século passado o 
ano de 2008, como mais um 
ponto de inflexão que des-
truiu o equilíbrio do sistema 
capitalista com o estouro da 
crise econômica internacional. 

Alan apontou que essa 
crise continua, sem uma re-
cuperação real da economia 
mundial. E todos esses anos 
de ações dos governos para 
buscar reestabelecer o equilí-
brio econômico provocaram 
o desequilíbrio político. Os 
governos de diferentes países 
injetaram dinheiro na eco-
nomia, o que fez crescer ab-
surdamente a dívida pública 
nas principais economias. Ao 
mesmo tempo, há a austeri-
dade, com recortes em direi-
tos e conquistas da classe tra-
balhadora.

Sobre os EUA, Alan desta-
cou o fim do “sonho america-
no” e sua transformação em 
um “pesadelo americano”. 
Donald Trump não era o can-
didato preferido da burguesia 
estadunidense, agora ele está 
em conflito com a CIA, o FBI 
e, inclusive, com setores do 
Partido Republicano. Sua vi-
tória eleitoral foi a expressão 

de uma maneira distorcida e 
reacionária da raiva da popu-
lação contra o sistema. É o 
que significou também, pela 
esquerda, o massivo apoio à 
campanha de Bernie Sanders 
nas prévias do Partido Demo-
crata. Ilusões de setores da 
população em Trump estão 
sendo desfeitas rapidamen-
te, diante da inviabilidade de 
cumprir suas promessas de 
retomada do crescimento eco-
nômico. As grandes manifes-
tações após sua posse foram 
só o começo de novas explo-
sões no coração do sistema 
capitalista. 

No velho continente, 
a instabilidade é 
crescente. Na Grã
-Bretanha, após o 
Brexit, as eleições 
legislativas foram 
um novo terremoto 
político com a as-
censão do Partido 
Trabalhista baseado 
em uma platafor-
ma de esquerda e 
a queda do Partido 
Conservador. Na 
França, a massiva 
campanha de Mé-
lenchon pela frente 
França Insubmissa. 
Mesmo a vitória de 
Macron, adulado 
pela burguesia in-
ternacional, se deu 

na verdade com altas taxas 
de abstenção, o que revela 
sua fragilidade.

Em uma pesquisa em pa-
íses europeus, dirigida à ju-
ventude, foi colocada a ques-
tão se o entrevistado estaria 
disposto a participar de um 
levantamento contra o gover-
no. Na Grécia, 67% responde-
ram positivamente, na Itália 
65%, na Espanha 63%, na 
França 61%, e mesmo em pa-
íses aparentemente estáveis, 
como Suíça e Áustria, 44% e 
39%, respectivamente, deram 
a mesma resposta.

A situação no Oriente Mé-
dio Alan classificou como a 

expressão dos sinais de barbá-
rie provocados pelo capitalis-
mo, sintomas de um sistema 
em decadência. Na retomada 
de Mossul, no Iraque, então 
dominado pelo Estado Islâmi-
co, o exército iraquiano, sob 
as ordens do imperialismo 
norte-americano, colocou a 
cidade em ruínas e milhares 
de civis foram mortos. Além 
de todo horror que segue nos 
conflitos na Síria e o drama 
dos refugiados. 

Por fim, Alan tratou dos 
graves acontecimentos na 
Venezuela e das ameaças de 
avanço da contrarrevolução. 
Essa situação dramática é 

consequência de 
uma revolução in-
completa, em que 
a burguesia não foi 
expropriada e o po-
der concentra-se em 
uma burocracia cor-
rupta no aparelho de 
Estado. Grupos ar-
mados têm realizado 
atentados e assas-
sinado revolucioná-
rios. Sem apoiar Ma-
duro, que vai cada 
vez mais à direita e 
busca a conciliação 
com a burguesia, a 
orientação deve ser 
armar a população, 
criar comitês de au-
todefesa e impedir 

um golpe e suas trágicas con-
sequências.

Em seguida, camaradas da 
Inglaterra, EUA, Venezuela, 
Áustria, Paquistão, México, 
França, Egito, Indonésia, Mar-
rocos, Brasil, Alemanha e Itá-
lia interviram e aprofundaram 
a análise da situação política 
em cada país.

O camarada Serge Goulart 
explicou os convulsivos de-
senvolvimentos políticos no 
Brasil, iniciando por junho de 
2013, passando pelas greves 
de massa, a desmoralização 
do PT e seu governo pelos 
anos de política de conciliação 
de classes, que culminaram 
no estelionato eleitoral após 
a eleição de 2014. Analisou 
também o impeachment de 
Dilma, o governo Temer e 
suas contrarreformas, dando 
destaque para as grandes mo-
bilizações do primeiro semes-
tre deste ano que demons-
tram a disposição de luta das 
massas, apesar do bloqueio 
das direções conciliadoras.

Alan encerrou o debate 
pontuando incialmente as 
grandes mudanças políticas 
em diferentes países, o que 
inclui a polarização social, que 
nada tem a ver com ida à di-
reita das massas ou ascensão 
do fascismo, mas o destaque 
maior para os extremos, tanto 
à esquerda, quanto à direita. 
Constatou a instabilidade para 
os diferentes governos e que 
todos os caminhos escolhidos 
pelos capitalistas não podem 
resolver a crise, fruto das pró-
prias contradições do sistema. 
Alan colocou a necessidade da 
nossa confiança na classe tra-
balhadora, nas ideias do mar-
xismo, na construção da CMI 
e sua disposição para ajudar as 
massas a encontrar o caminho 
para pôr fim a este regime e 
construir o socialismo.

Esta escola sobre o mais 
importante evento da his-
tória da humanidade traz 
muitas lições para os revo-
lucionários da atualidade. 
Certamente ajudará a elevar 
o nível político e teórico dos 
participantes, proporcionan-
do um importante passo para 
continuarmos na construção 
da CMI, no combate pela re-
construção da Internacional 
Revolucionária.

eScOla MundIal

escola Mundial da cMi analisa
situação intErnacional
Alex minoru
jornal@marxismo.org.br

Alex Grant

Debate evidenciou profundas mudanças políticas nos países, instabilidade de governos e polarização das massas

CMI

Serge Goulart explica a crise política e econômica do Brasil
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Estamos enfrentando in-
tensos ataques aos direitos da 
classe trabalhadora, notada-
mente a reforma trabalhista 
e da previdência, ainda não 
aprovada. O que exige a or-
ganização e mobilização do 
conjunto da classe trabalhado-
ra, em uma frente única, para 
resistir aos ataques.

Nesse contexto, reafir-
mamos a importância da or-
ganização das mulheres tra-
balhadoras e estudantes em 
organizações não só de mu-
lheres, mas de classe, bem 
como a retomada da questão 
da mulher a partir da pers-
pectiva marxista, defendendo 
o legado da Revolução Russa 
de 1917. Essa defesa inclui a 
superação, através do debate 
franco e fraterno, das diversas 
perspectivas feministas, que, 
cada uma a seu modo, busca 
a divisão da luta em supostos 
grupos em oposição a outros, 
dando vazão a pautas burgue-
sas ou sectárias.

Cabe às mulheres traba-
lhadoras e estudantes lutar 
contra as ações reformistas e 
colaboracionistas das direções 
sindicais e estudantis. Essas, 
cada vez mais, buscam cons-
truir consensos e deslocar a 
centralidade do proletariado 
na luta contra o capital. Colo-
cam em seu lugar novos “pro-
tagonistas” que buscam por 
“visibilidade” dentro do siste-
ma capitalista. 

Diante desses desafios, a 
Esquerda Marxista está traba-
lhando no lançamento de Mu-
lheres pelo Socialismo. Nos 
orientamos pela discussão 
apresentada no 3º Congresso 
da Internacional Comunista, 
e pela 2ª Conferência das Mu-
lheres Comunistas.

“O que o comunismo pode dar 
às mulheres, o movimento femi-
nino burguês não poderá dar. Du-
rante o tempo em que existir a do-
minação do capital e a propriedade 
privada, a libertação da mulher é 
impossível.

O 3º Congresso da Internacio-
nal Comunista confirma os prin-
cípios fundamentais do marxismo 
revolucionário, seguindo aqueles 
pontos ‘especialmente femininos’ 

toda relação da operária com o 
feminismo burguês, assim como 
todo apoio dado por ela à tática de 
meias-medidas e franca traição dos 
social-coalizacionistas e dos opor-
tunistas só enfraquecem as forças 
do proletariado, retardando a revo-
lução social e impedindo, ao mesmo 
tempo, a realização do comunismo, 
isto é, a libertação da mulher.

Chegaremos ao comunismo 
pela união na luta de todos os ex-
plorados e não pela união das for-
ças femininas de classes opostas.”

Essas mesmas referências 
nos ensinam:

“Admitir as mulheres como 

membros iguais em direito e de-
veres em todos os outros Partidos 
e em todas as organizações prole-
tárias (sindicatos, cooperativas, 
conselhos de antigos funcionários 
de usinas etc.).

Educar as grandes massas fe-
mininas no espírito do comunismo 
e levá-las às fileiras do Partido.

Combater os preconceitos re-
lativos às mulheres nas massas do 
proletariado masculino, reforçando 
no seu espírito o ideal de solidarie-
dade dos interesses dos proletários 
de ambos os sexos.”

 Portanto, através de 
Mulheres pelo Socialismo, 

buscaremos a organização das 
mulheres trabalhadoras e es-
tudantes, combatendo pelas 
reivindicações transitórias, 
dentre as quais destacamos:

 
• Trabalho igual, salário 

igual: contra as diferencia-
ções salariais para homens 
e mulheres que realizam o 
mesmo trabalho e têm a 
mesma formação;

• Revogação de todas as 
reformas da previdência: 
por uma previdência soli-
dária, pública e universal. 
Aposentadoria após 30 

anos de trabalho;
• Combate à toda violência 

contra a mulher;
• Legalização do aborto. Em 

defesa de um Estado laico;
• Luta contra a violência 

obstetrícia: pelo respeito 
às decisões da mulher e 
contra a mercantilização 
do parto;

• Ampliação das licenças 
maternidade e paterni-
dade: por licenças iguais 
para mães e pais;

• Vagas para todas as crian-
ças em centros de educa-
ção infantil, creches e es-
colas públicas;

•  Luta contra a mercantili-
zação do corpo da mulher, 
inclusive projetos de regu-
lamentação da prostitui-
ção;

• Defesa das liberdades in-
dividuais: combate à vio-
lência em função da cor 
de pele, orientação sexual, 
identidade de gênero e re-
ligião;

• Saúde e educação públi-
cas, gratuitas e para todos;

• Pela revogação da reforma 
trabalhista.

As bandeiras todas de-
fendidas por Mulheres Pelo 
Socialismo você encontra no 
documento “Plataforma polí-
tica de luta pela emancipação 
da mulher trabalhadora”, dis-
ponível no site da Esquerda 
Marxista.

Diante do cenário de auste-
ridade que estamos enfrentan-
do, a luta pelas reivindicações 
transitórias é parte da luta 
pela organização das mulheres 
e ferramenta de construção 
da luta pelo fim do capitalis-
mo. Essa destruição poderá, 
de fato, cimentar o caminho 
rumo à superação das relações 
de exploração e opressão nas 
quais todo trabalhador está in-
serido cotidianamente.

Junte-se ao Mulheres pelo 
Socialismo e ajude a organizar 
as mulheres no seu local de 
trabalho, estudo e interven-
ção.

pela organização das mu-
lheres! pela organização de 
todos os trabalhadores!

fora temer e o Congres-
so nacional! por um gover-
no dos trabalhadores!

MulhereS

MulheRes pelo socialisMo: 
PlataforMa E tarEfas
frAnCiS mAdlener
francismad@gmail.com

No site da Esquerda Marxista, você encontra o documento “Plataforma política de luta pela 
emancipação da mulher trabalhadora”. Esse conteúdo foi publicado inicialmente em duas 
partes nas edições 8 e 9 da revista América Socialista. Nele, Mulheres Pelo Socialismo 
apresenta questões referentes à luta da mulher e reivindicações para melhoria de vida den-
tro do sistema capitalista, mas que conduzem e estão conectadas ao programa maior de 
construção do partido revolucionário e a tomada do poder pela classe trabalhadora, rumo à 
real emancipação.

platafoRMa de luta pela
EManciPação da MulHEr trabalHadora
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Moro condena Lula, mas burguesia não
descarta petista diante de tantas “maçãs podres”

A Operação Lava Jato 
apresenta mais um ato de 
sua peça circense ao con-
denar Lula. Assim como na 
AP470 (Mensalão), imperou 
o domínio do fato, as dela-
ções sem lastro. Até mesmo 
o conhecido colunista da di-
reita brasileira Reinaldo Aze-
vedo declarou que o devido 
processo legal foi mutilado. 
É claro, assim como o impea-
chment de Dilma, a Lava Jato 
e a condução do Juiz Sérgio 
Moro e outros procurado-
res do MPF divide a direita 
brasileira. Não tardou muito 
para que seu ex-colega e co-
lunista Rodrigo Constantino 
o criticasse e remetesse esse 
comportamento ao passa-
do “trotskista” de Reinaldo. 
Constantino é parte da di-
reita mais raivosa que quer 
a cabeça de Lula e o fim da 
“ameaça comunista” do PT a 
qualquer custo.

O objetivo da Lava Jato 
é limpar a política brasilei-
ra das maças podres, como 
se todo o sistema não fosse 
o mal. Se Lula não está na 

cadeia é porque a burguesia 
segue indecisa sobre o que 
fazer e ainda não o descar-
tou completamente como 
elemento de contenção das 
massas, mesmo que sua ca-
pacidade de controle seja 
muito menor do que durante 
o seu governo. 

Lula é condenado no mo-
mento em que figura como 
líder nas pesquisas eleitorais 
e a burguesia mais raivosa 

e imbecil não suporta essa 
idéia, querem enterrar em 
definitivo o fantasma “ver-
melho”. Esses mesmos ele-
mentos da burguesia foram 
responsáveis pelo Impeach-
ment de Dilma. Uma parcela 
desprovida de qualquer qua-
lidade política, agindo segun-
do seus próprios interesses e 
na sanha de enterrar o PT, lhe 
deram uma sobrevida dei-
xando o ônus da crise econô-

mica e as reformas amargas 
nas mãos de Temer.

Não temos ilusão alguma 
em Lula e nos ditos partidos 
de esquerda que foram base 
de sustentação dos governos 
do PT. A Esquerda Marxista 
sempre foi dura na crítica da 
política de conciliação de clas-
ses. Apontamos o que seria 
o resultado disso que agora 
está a olhos nus para todos. 
Dilma foi entre outros mo-

tivos sacada do governo no 
momento em que não tinha a 
capacidade aplicar as medidas 
de austeridade na velocidade 
que a burguesia necessitava. 
Mas não concordamos que 
o Judiciário burguês julgue 
e condene Lula e o PT. Esse 
papel cabe à classe operária e 
esse momento chegará. Não 
defendemos Lula, mas somos 
contra a sua condenação e o 
que ela representa, o agrava-
mento da criminalização dos 
movimentos sociais.

Na atual situação nosso 
papel é seguir nas ruas com-
batendo os profundos ata-
ques à classe trabalhadora 
que devem ser aplicados atra-
vés das reformas trabalhista 
e previdenciária. Queremos 
a revogação do teto de gastos 
e que o dinheiro destinado 
aos banqueiros seja revertido 
para os serviços públicos e 
assim sejam gratuitos e uni-
versais de fato. Não quere-
mos perfumar a podridão ca-
pitalista, queremos o seu fim 
e para isso combateremos 
a conciliação de classes seja 
de Lula e do PT ou qualquer 
outro que ouse trair a classe 
operária.

dAiSon ColzAni
daisonroberto@gmail.com

O CONGRESSO DA CUT  E O COMBATE PELA 
LIBERDADE E INDEPENDÊNCIA SINDICAL

“Que ninguém ouse duvidar 
da capacidade de luta da classe 
trabalhadora”, com essa frase 
as delegações foram recep-
cionadas em Florianópolis 
para a 15ª Plenária Estadual 
e Congresso Extraordinário 
e Exclusivo da CUT-SC. O 
autor da frase a cima, Luíz 
Inácio Lula da Silva, parecia 
estar inspirado quando fez 
essa observação que é fre-
quentemente proferida em 
discursos inflamados Brasil 
a fora.

Contrad i tor iamente , 
hoje os tempos são outros 
e as direções são as primei-
ras a duvidar da capacidade 
de organização da classe. 

Durante a plenária, sindica-
listas afirmaram que os tra-
balhadores estão desmobi-
lizados. A maior Central do 
país se perde na história ao 
ignorar que a sua principal 
tarefa é jamais desistir da 
mobilização da classe. Por 
certo, na medida em que 
não são chamados, os traba-
lhadores não vêm, isso pode 
ser visivelmente observa-
do numa plenária lotada de 
sindicalistas. Onde está a 
base?

Eles têm medo da entra-
da das massas em luta, como 
na paralisação de 15 de mar-
ço e na greve geral de 28 de 
abril. Por isso, esvaziaram 
o dia 30 de junho, e fazem 
um congresso que bloqueia 
a participação das bases. Fal-

ta à Central como um todo a 
crítica sincera de que a me-
dida das derrotas da classe 
são proporcionais às falhas e 
vacilações de suas direções.

Mesmo com severas crí-
ticas aos ataques do go-
verno aos direitos dos tra-
balhadores e aos efeitos 
devastadores das Reformas, 
pouco se ouviu sobre o Fora 
Temer e sobre a retomada 
dos direitos. A tônica da re-
ação da Central, se direcio-
na ao Lula 2018, incorrendo 
em um erro primário, que é 
o de substituir a militância 
pela personificação no “sal-
vador”. Talvez a classe pre-
cise passar por essa experi-
ência derradeira com Lula 
e tudo que ele representa, 
concluindo que a concilia-

ção com os setores explo-
radores e o reformismo do 
sistema jamais atenderão 
às suas necessidades e as da 
juventude.

Outro ponto fundamen-
tal, é que objetivamente, não 
há uma discussão pela liber-
dade e independência sindi-
cal, o que há é uma indigna-
ção generalizada com fim do 
imposto sindical e a leitura 
de que esse sim é um dos 
ataques mais fulminantes 
ao poder de organização da 
classe. As condições mate-
riais objetivas das entidades, 
são sim importantes para 
pensarmos o financiamen-
to das lutas, entretanto o 
que deveria tirar o sono das 
direções adaptadas é a res-
ponsabilidade pelos anos de 

inércia em que muito pouco 
se preocuparam em educar 
os trabalhadores dentro dos 
princípios do movimento 
sindical.

Não temos ilusões em 
relação ao encontro nacio-
nal da Cut em agosto, o que 
a observação da realidade 
concreta nos aponta é que 
mesmo a Central sendo um 
dos alvos de um dos maiores 
ataques da história à esquer-
da e às conquistas da classe, 
ela não consegue se desven-
cilhar do aparelhamento, da 
adaptação e por consequên-
cia da preocupação com a 
questão financeira, porque 
na verdade o que está em 
jogo não é a independência, 
mas a manutenção do atrela-
mento com o seu algoz.

fláviA AntuneS
flaviasasse@gmail.com

Agência Brasil

nacIOnal
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De onde veio e para onde
vai ensino superior privado? 

As transformações no 
ensino superior privado, 
chegando ao ponto de sua 
massificação e precariedade 
atual, envolvem uma série 
de elementos que se desen-
volveram ao longo do tempo.

O ponto de partida foi 
a Reforma Universitária 
de 1968, insuficiente para 
atender a demanda por va-
gas nas universidades públi-
cas federais. Só para se ter 
uma ideia, em 1969, 162 
mil estudantes não ocupa-
ram as vagas em que foram 

aprovados. 
Como resposta à pressão 

dos “excedentes”, o regime 
militar criou em 1969 o Gru-
po de Trabalho da Reforma 
Universitária. Esse permitiu 
que fossem criados “estabe-
lecimentos isolados”. Eles 
assumiram um papel de 
complementaridade, dado o 
discurso de escassez de re-
cursos que o governo venti-
lava.  Junto a esse processo, 
aumentava-se a elitização 
para as instituições federais, 
que tinham como objetivo 
“preservar” as mesmas do 
processo de massificação. 
O resultado disso foi que, 
entre 1965 e 1980, as ma-
trículas nas universidades 
privadas ocuparam cerca de 
64% do total de matrículas 
no ensino superior. Os “es-
tabelecimentos isolados”, 
tornaram-se os tubarões do 
ensino, através do processo 
de fusões.

Neste contexto (1988), 
o princípio da autonomia 
universitária possibilitou ao 
setor privado criar e extin-
guir cursos e remanejar o 
número de vagas sem passar 
pelo controle burocrático do 
Estado. 

A partir de 1990 até 

2002, ocorreu a expansão 
das IES privadas, não só no 
Brasil, mas outros países. 
Neste período as matrícu-
las nas universidades pri-
vadas chegaram a 70% do 
total de matrículas. Houve 
uma redução de vagas nas 
universidades federais, ao 
mesmo tempo em que au-
mentava o investimento 
público nas universidades 
privadas e uma desregu-
lamentação das condições 
para fundação e expansão 
do ensino privado.

Atualmente, depois das 
políticas de transferência 
do dinheiro público para o 
ensino privado, através do 

PROUNI e Fies, o ensino 
privado atingiu a marca de 
87,5%  das matrículas em 
2016. 

Esse modelo de ensino 
superior chegou ao seu li-
mite com a crise econômica 
e com a agenda de um go-
verno que  corta cada vez 
mais recursos da educação. 
São resultado desse novo 
cenário as novas formas de 
financiamento das mensali-
dades, as fusões entre gru-
pos educacionais, o ensino a 
distância e a própria Refor-
ma do Ensino Médio. Esse 
novo cenário será aborda-
do na próxima edição deste 
Foice&Martelo.

luCy diAS
dlucy.1917@gmail.com

Largada para o 2º Acampamento 
Revolucionário da Liberdade e Luta

Do dia  25 a 28 de janeiro 
de 2018, jovens de todo o país 
irão se reunir no 2º Acampa-
mento Revolucionário da Li-
berdade e Luta, em Florianó-
polis, Santa Catarina.

A Liberdade e Luta (LL) 
foi fundada há dois anos 
num Acampamento Revo-
lucionário organizado pela 
campanha “Público, Gratui-
to e Para Todos”. Desde en-
tão, essa atividade dá a larga-
da do ano da LL. Ela envolve 
discussão política, oficinas 
teatrais, apresentações cul-
turais, cine debates, festas e 

conta com a participação de 
convidados jovens interna-
cionais. 

Em 2018 não será dife-
rente e, ousamos dizer, será 
melhor! Os jovens que se re-
únem na LL já estão se prepa-
rando organizando acampas 
regionais em três estados. 
Se você é membro da LL ou 
quer nos conhecer, já é nos-
so convidado. No Facebook 
da LL serão divulgadas as 
datas e demais informações 
ao longo dos próximos dias.

Mas o que vai rolar nes-
ses acampamentos? Vamos 
discutir, principalmente, a 
situação política atual. Va-
mos discutir a crise do ca-

pitalismo afeta o nosso dia 
a dia. Como a destruição da 
nossa escola, o fim do pas-
se livre em algumas cidades 
do país, o sucateamento e 
demissão de professores de 
universidades públicas, os 
aumentos das mensalidades 
nas escolas privadas.

Por quê 99% da humani-
dade só possui 1% da rique-
za que ela produz? Como os 
patrões  burgueses, que são 
apenas 1%, se apropriam do 
que os 99% produzem? São 
questões como essa que ire-
mos debater durante quatro 
dias e muito mais, além de 
debater sobre a pergunta 
mais importante: como mu-

dar tudo isso?
Faz parte do espírito da 

juventude questionar e ter 
a disposição para lutar por 
um mundo melhor. Esse 
deve ser o espírito que irá 
percorrer o acampamento e 
ocupar a mente de cada um 
presente. Vamos ver como 
os jovens estão saindo às 
ruas para se juntar a luta 
dos trabalhadores na Ingla-
terra, França, Itália, Vene-
zuela, EUA etc.

Inscreva-se no acampa-
mento, participe do acampa 
de sua região, organize-se 
conosco na Liberdade e Luta 
e venha ajudar a construir 
um mundo novo.

evAndro ColzAni
evandrocolzani@gmail.com 

Julio Oliveira/Portal Brasil

No dia 18 de julho, a 
Liberdade e Luta aten-
deu ao chamado dos Se-
cundaristas Autônomos 
de São Paulo e compa-
receu ao ato em defesa 
do passe livre estudantil. 
Levantamos a bandeira 
do “Transporte Público e 
Gratuito Para Todos”.

Estivemos junto com 
os autônomos não por-
que não acreditamos 
que as entidades estu-
dantis não podem ser 
de forma alguma uma 
instituição catalisadora 
da luta. Mas porque sa-
bemos que suas direções 
reformistas e burocratas 
não permite que a luta 
se desenvolva de forma 
plena, além de todos 
seus métodos terem por 
objetivo-fim a institui-
ção e não os direitos dos 
estudantes em si. 

Durante o ato obser-
vamos na prática como 
a base estudantil cons-
trói sua luta à margem 
das entidades burocra-
tizada (tendência que 
vêm aumentando nos 
últimos tempos). Os 
autônomos marcaram 
o ato separados aos das 
entidades. Para os inde-
pendentes pouco impor-
tava as orientações das 
entidades. Eles estavam 
dispostos, mesmo com 
os métodos confusos, 
a construir as lutas so-
zinhos sem “suas dire-
ções”. A unificação do 
ato ocorreu por inicia-
tiva das entidades que, 
sem base, não poderia 
realizar um ato.

O passe livre de São 
Paulo ainda era insufi-
ciente porque atingia 
uma parcela muito bai-
xa da população, tinha 
limitações de uso e con-
seguir emitir seu bilhete 
era difícil. A nossa luta é 
pela universalização de 
acesso a um transporte 
público, gratuito e de 
qualidade.

eriCk viniCiuS
jornal@marxismo.org.br

São Paulo: 
Em defesa de

passe-livre 
para todos


