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Um dia antes da votação da PEC 241, que corta bilhões da população, presidente organizou jantar de luxo pedindo aprovação com mais de 200 deputados

Com a PEC 241, Temer e seus aliados do Congresso querem cortar ainda mais 
dinheiro que atende a população, para garantir os lucros dos capitalistas. PÁG 3

Nova onda 
de ocupações 
estudantis
PÁG 8

Revolução de 
1917 e suas 
lições atuais
PÁG 6

Derrotar a PEC 241 e 
a Reforma do Ensino

MP 746 veio para destruir a
educação pública no Brasil
PÁGs 4 e 5
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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 Somos

POLÊMICA

Resolução do PT sobre resultado
das eleições segue liquidação do partido

A resolução da Comissão 
Executiva Nacional do PT 
após as eleições não apresen-
ta nada de novo e leva para a 
liquidação da massa falida. 
Isso não significa que na pró-
xima semana este partido vai 
desaparecer. A resolução é um 
entalhe na lápide do ex-maior 
partido político do Brasil.

Já em nossa carta de desfi-
liação afirmávamos que o PT 
rompeu com sua base social. 
E no artigo de novembro de 
2014, “Vitória de Dilma últi-

ma advertência ao PT”, aler-
távamos para o que estava por 
vir, que o imperialismo decidiu 
que não precisa mais tolerar o 
PT no governo e que a bur-
guesia pretendia retomar ela 
própria o controle do aparato 
de Estado e todas as suas fun-
ções, que a crise econômica se 
aprofundava e que a margem 
de manobra para os reformis-
tas diminuía. Explicamos que 
a política de cortes de investi-
mentos, direitos e conquistas 
era a receita pronta para maio-
res choques da classe trabalha-
dora com o governo.

A última resolução do PT 

começa com “mea culpa” e 
discorre os motivos que leva-
ram ao desastre eleitoral, indo 
do “ataque da mídia monopo-
lizada”, passando pelo “golpe 
institucional”, a “operação La-
va-jato”, a “reforma eleitoral 
do Cunha” etc. Somos obri-
gados a constatar que não se 

encontram “os erros” em uma 
linha sequer! Sim, o PT tem 
sido atacado pela direita, fun-
damentalmente porque dei-
xou de ser útil aos capitalistas. 
Mas isso não explica o mau re-
sultado nas urnas. O central é 
que o partido rompeu com sua 
base social histórica, a classe 
trabalhadora, aplicando verda-
deiros estelionatos eleitorais 
em seus governos.

No documento do partido, 
nada sobre as mais de mil co-
ligações de 2016 com os “par-
tidos golpistas”. Nada sobre 
a debandada de prefeitos e 
vereadores antes das eleições. 

Nenhuma palavra sobre o mé-
todo de arrecadação burguês 
que continuou. Nada sobre o 
desânimo dos militantes. E 
nada sobre a perda de milhões 
de votos em São Paulo e nas 
regiões metropolitanas. 

A cúpula do PT sabe que 
rompeu com sua base social, 
sabia também da tragédia 
anunciada para as eleições. 
E porque não fizeram nada? 
A Resolução explica: eles 
não têm outra política a não 
ser a política de colaboração 
de classes. Essa é a questão, 
eles desistiram da luta con-
tra o capitalismo.

josé carlos miranda
zcm4@hotmail.com

Felicitações de Haddad para Dória
A carta de despedida do 

Prefeito Haddad, postada em 
sua página no Facebook, é a 
perfeita tradução do que se 
transformou o PT:

“Parabenizo o Prefeito eleito 
João Doria Jr. pelo resultado e, 
conforme falamos por telefone, co-
loco minha equipe - a começar por 
mim - à inteira disposição para 
fazermos uma transição tranqui-
la. Em um país onde a gente vê as 
instituições republicanas fragili-

zadas, eu penso que nós temos que 
dar o exemplo e fortalecê-las...”

Parabenizar o candidato 
do PSDB disposto a privati-
zar tudo e eleito no 1º turno 
porque mais de 3 milhões de 
eleitores decidiram não votar 
em ninguém?

Tal postura expressa 
o abandono da luta contra o 
capitalismo. As instituições 
democráticas que Haddad 
quer fortalecer são as mes-

mas que afastaram Dilma, 
criaram o clima para perse-
guir o PT, prenderam diri-
gentes históricos do partido, 
criminalizam os movimen-
tos sociais e ainda ameaçam 
prender Lula.

Desde o início da campa-
nha, tentou ser pós-PT. Dizia 
que a prefeitura estava fazen-
do “coisas legais”. E no final 
tentou “esquerdizar”. Had-
dad não poderia fazer dife-

rente, pois manteve a política 
privatista  das Organizações 
Sociais, não atendeu as rei-
vindicações dos servidores da 
educação, não se posicionou 
contra a direita e manteve co-
ligação com partidos como o 
PR e com Chalita, filhote de 
Temer.

O “Haddad tranquilão” foi 
mais uma peça de marketing 
do PT que não resistiu à luta 
de classes.

Paulo Pinto/AGPT

Rui Falcão, presidente da massa 
falida incapaz de mudar de rumo
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PEC 241, cortando na carne dos trabalhadores

No dia 10 de outubro, os 
deputados aprovaram em 1º 
turno a Proposta de Emenda 
Constitucional (PEC) 241, 
que congela os gastos públicos 
por 20 anos. Foram 366 votos 
a favor, 111 contra e duas abs-
tenções. O projeto ainda deve 
passar por um 2º turno na Câ-
mara e dois turnos no Senado.

A aprovação ocorreu, iro-
nicamente, um dia depois de 
um banquete servido por Mi-
chel Temer para os deputados, 
pago com dinheiro público, 
para convencê-los a aprovar o 
corte de gastos públicos.

O novo governo preci-
sa mostrar serviço para seus 
amos capitalistas. Editou a 
Medida Provisória 746/2016 
da contrarreforma do Ensino 
Médio (veja págs. 4 e 5). Arti-
culou a aprovação da PEC 241 
na Câmara e ainda prepara a 
Reforma da Previdência, que 
pretende instituir a idade mí-
nima de 65 anos para homens 
e mulheres se aposentarem.

O conjunto dessas medidas 
tem um objetivo claro: apro-
fundar o ajuste fiscal iniciado 
pelo governo Dilma. 

Em agosto deste ano, a dí-
vida pública bruta atingiu o 
patamar inédito de 70,1% do 
PIB. Para conter os temores 
do mercado e garantir o paga-
mento da fraudulenta dívida, o 
governo parte com tudo para o 
corte de despesas.

A PEC 241 impõe um teto 
nos gastos públicos da União, 
limitando-os ao gasto do ano 
anterior, acrescido apenas da 
inflação do período. No caso 
da saúde e educação, de acordo 
com a proposta, o limite pas-
saria a valer a partir de 2018. 

No caso do salário mínimo, 
a PEC prevê que, se o Estado 
não conseguir cumprir o teto, 
fica impedido de dar aumen-
to acima da inflação. Será o 
congelamento do miserável 
salário mínimo, hoje em R$ 
880,00. Em uma simulação, 
se essa regra estivesse valen-
do desde 1998, hoje o salário 
mínimo estaria em R$ 400,00!

Se o teto não for cumprido, 
o governo fica impedido de 
abrir concursos, criar cargos 
e contratar pessoal. É um ata-
que brutal aos servidores, que 
ficarão sobrecarregados, e aos 
serviços públicos, que ficarão 
ainda mais sucateados.

A população aumenta ano 

a ano. Há 20 anos, o Brasil ti-
nha 164 milhões de habitan-
tes, hoje está em 210 milhões. 
É impossível manter o mesmo 
atendimento, para uma de-
manda maior, com o mesmo 
dinheiro.

São deploráveis as condi-
ções da saúde e da educação 
pública no país. Sem falar do 
transporte, saneamento, cul-
tura, esporte, moradia etc. 
Congelar os gastos nessas áre-
as por 20 anos não é apenas 
manter a má qualidade, é pio-
rar ainda mais. 

A educação precisa de mais 
dinheiro agora. Melhores salá-
rios para os professores. Mais 
escolas. Menos alunos por 
sala de aula. Melhor estrutura. 
Universalização do ensino, da 
pré-escola até a universidade. 

O mesmo para a saúde.
Pessoas morrem nas filas 
dos hospitais ou esperando o 
agendamento de uma consulta 
ou exame. Faltam remédios. 
Faltam médicos. Falta estrutu-
ra. Faltam hospitais.

Temer disse no jantar com 
os deputados que “nós esta-
mos cortando na carne com 
essa proposta”. Estão cortan-
do na carne do povo, obvia-
mente. Mas três coisas não 

sofrem cortes:
- O pagamento da dívida: 

apenas os juros da dívida che-
gam a R$ 500 bilhões por ano; 

- O “bolsa empresário”: 
empréstimos a juros subsidia-
dos e isenção de impostos que 
chegam a R$ 240 bilhões; 

- O aumento de capital 
para empresas estatais não de-
pendentes: aí estão incluídas 
Petrobras, BB e também pes-
soas jurídicas utilizadas para 
alimentar o mercado finan-
ceiro privado com o dinheiro 
público. Elas vendem papéis 
(debêntures) para investido-
res privados com até 60% de 
desconto e pagando juros de 
mais de 20%. Quem garante 
o pagamento aos investidores 

privados são os entes públicos. 
Por isso a PEC deixa de fora 
dos cortes essas empresas, que 
são parte da engenharia finan-
ceira para favorecer os grandes 
investidores e podem simples-
mente dobrar a dívida atual.

Em resumo, a PEC corta o 
que vai para o povo e preserva 
e aumenta o que vai para ban-
queiros e investidores. 

Somada às outras medidas 
em andamento, o que pode-
mos esperar são duros ataques 
aos direitos e conquistas do 
povo trabalhador. Mas a luta 
de classes não para. As greves 
e ocupações de escolas são o 
prenúncio das explosões que 
se preparam. Unidade e luta 
de massas contra os ataques!

EsQUErda marXisTa
jornal@marxismo.org.br

A Operação Lava-Jato, 
por seu alcance e enverga-
dura, pode ter muitos pro-
pósitos, mas nenhum deles 
é “acabar com a impuni-
dade e a corrupção”, pelo 
contrário. Seu propósito 
central é manter o siste-
ma capitalista, seu Estado 
e suas instituições. Logo, 
manter também a corrup-
ção, que é inerente e in-
trínseca ao capitalismo.

O Poder Judiciário bra-
sileiro está muito afinado 
com a burguesia imperia-
lista internacional. Buscam 
salvar o Estado burguês 
brasileiro e suas institui-
ções contra a revolta po-
pular. Esse alarme soou 
para eles com as Jornadas 
de Junho de 2013. Logo 
após, no início de 2014, 

deflagram a Operação La-
va-Jato. Seus principais 
objetivos políticos são: 
Promover uma renovação 
de representantes políticos 
da burguesia; Criminalizar 
e desmoralizar o PT (e com 
isso criminalizar todos os 
movimentos sociais e or-
ganizações da classe tra-
balhadora e da juventude); 
Facilitar a concentração 
de capital para as grandes 
multinacionais do petróleo 
e da construção.

Cunha articulou o im-
peachment de Dilma para 

tentar safar ele e seus com-
parsas desta faxina impos-
ta pelo imperialismo e seus 
sócios menores burgueses 
através do Judiciário brasi-
leiro. Isso está nítido nos 
grampos divulgados com 
conversas entre Romero 
Jucá e Sergio Machado. 

No meio desta guerra 
entre máfias brasileiras e 
setores do imperialismo 
e da burguesia nacional, 
nós devemos ganhar tem-
po para construir as forças 
do proletariado e varrer 
todos eles através de uma 
Assembleia Popular Na-
cional Constituinte, que 
decrete a falência do Es-
tado Burguês. E só assim 
asseguraremos que todos 
os Cunhas não sejam var-
ridos para debaixo do tape-
te, mas para a lata de lixo 
da história, que é o lugar 
deles!

O que significa a prisão de Cunha?

Presidente e mais de 200 deputados em jantar para pedir aprovação da PEC

NACIONAL

EDITORIAL

caio dEzorzi
caiodezorzi@gmail.com

No dia 29 de setembro o 
FMI divulgou relatório que 
prevê crescimento de 0,5% 
da economia brasileira em 
2017. Mas, para que isso 
seja possível, ele diz contar 
com a rapidez na aprovação 
da PEC do teto de gastos e 
da Contrarreforma da Previ-
dência.

A pressa tem motivo. O 
cálculo é acima de tudo po-
lítico e a política é econo-
mia concentrada. A janela 
histórica para o ataque está 
apenas semi-aberta, mas há 
uma grande possibilidade de 
fechar-se, caso as greves se 
radicalizem e se unifiquem. 

Lula, que afirmou que 
estávamos livres do FMI ao 

pagar 15 bilhões em 2008, 
trocou um credor por ou-
tros ainda mais caros. A dí-
vida externa brasileira con-
tinuou crescendo, a interna 
multiplicou-se várias vezes 
e juntas somam mais de R$ 
3 trilhões. O FMI, que Lula 
disse ter vencido, continua a 
orientar a burguesia por aqui 
e pelo mundo.

FMI apoia ataques 
do governo Temer
viníciUs camargo
jornal@marxismo.org.br

Cunha sendo levado para Curitiba
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Reforma do 
Ensino: 

O Fim da 
escola pública, 
gratuita e para 

todos

Lançada oficialmente no 
dia 23 de setembro, a Re-
forma do Ensino Médio (MP 
746/2016) do “governo” 
Temer é o ataque mais duro 
que a educação básica sofreu 
na história da escola pública, 
gratuita e para todos, a es-
cola republicana, no Brasil. 
A proposta fere os princí-
pios da igualdade de direi-
tos, apresentados ao mundo 
após a Revolução Francesa 
de 1789, e retrocede ao iní-
cio do século 19.

A medida atinge todos os 
níveis de educação. O Ensi-
no Médio será atingido di-
reta e imediatamente. Mas 
também haverá mudanças 
indiretas em curto prazo na 
estrutura dos ensinos funda-
mental e universitário. 

Outra observação fun-

damental é que o centro da 
Medida Provisória (MP) é a 
privatização de todo o siste-
ma educacional brasileiro. O 
intuito é diminuir recursos 
e permitir a transferência de 
dinheiro à iniciativa priva-
da, por mais escasso que ele 
seja, através da terceirização 
de disciplinas.  

Vendida pela imprensa 
burguesa como uma pro-
posta flexível e mais atrativa 
aos estudantes, a MP 746 
modifica a Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação (LDB) 
de 1996 e cria uma série 
de brechas que justificarão 
o sucateamento do ensino 
médio. A reforma vem para 
atender às orientações do 
Banco Mundial de reduzir 
gastos públicos, abrir a es-
cola à iniciativa privada e 
transformar o Ensino Médio 
em um “negócio” lucrativo, 
assim como foi feito com o 
Ensino Superior. 

Educação pública, 
gratuita, laica e 
obrigatória

Foi na França revolucio-
nária que as bases teóricas 
para a educação gratuita, 
universal e independente 
(do Estado e da Igreja) se-
riam apresentadas ao mun-
do. O projeto foi apresenta-
do à Assembleia Nacional, 
por Condorcet, em abril de 
1792, mas não seria aprova-
do.

Parte de suas ideias apa-
receriam na Declaração dos 
Direitos do Homem e do 
Cidadão de 1793, elaborada 
durante o governo dos Ja-
cobinos, mas foi suprimida 
pela declaração termidoria-
na, que retomava as ideias 
menos progressistas de 
1791.

O modelo de educação 
teorizado pela Revolução 

Francesa seria posto em prá-
tica somente pela Comuna 
de Paris, em 1871. Foram 
os trabalhadores que, ao to-
marem mesmo que parcial-
mente o poder na França, 
garantiram que todas as ins-
tituições de ensino fossem 
abertas gratuitamente ao 
povo sem a intromissão da 
Igreja e do Estado.

A derrota da Comuna 
fez com que a maioria dos 
decretos fosse suprimida. 
No entanto, sob influência 
desse poderoso movimento 
dos operários franceses, a 
educação pública, gratuita, 
laica e universal foi aplicada 
10 anos depois e se espalhou 
para grande parte dos paí-
ses republicanos no mundo. 
Não era possível negar aos 
trabalhadores que passaram 

pela Comuna o direito à edu-
cação. As revoluções deixam 
marcas tão fortes na consci-
ência coletiva que nenhuma 
derrota pode apagar. A esco-
la como conhecemos hoje no 
Brasil foi aplicada em 1988 
e se baseia nas ideias postas 
em prática em 1880 na Fran-
ça.

Um novo debate sobre a 
educação ocorreu no início 
do século 20 no primeiro 
Estado operário da história, 
a Rússia Soviética. Após a 
revolução de 1917, assim 
como na Comuna de Paris, 
a chamada velha escola seria 
alvo das mais duras críticas 
e mudanças seriam exigi-
das pela sociedade. Nesse 
contexto, a escola burguesa 
republicana é criticada, mas 
seus aspectos positivos são 

defendidos, ou seja, da esco-
la que serve para transmitir 
os conhecimentos acumula-
dos pela humanidade para 
toda a sociedade. 

Os avanços posteriores 
foram arrancados pela luta 
dos oprimidos, da classe 
operária, e a educação pú-
blica, gratuita e para todos 
conseguiu chegar em gran-
des patamares, em especial, 
nos países europeus. Hoje, 
porém, está profundamen-
te ameaçada e, sem dúvida, 
será preciso uma nova revo-
lução para que conquiste-
mos de fato esse direito tão 
elementar e tão cerceado. Ao 
mesmo tempo, não podemos 
permitir nenhum tipo de re-
trocesso. Por isso, a necessi-
dade de ompreender o que é 
essa MP. 

mariTania camargo
& Evandro colzani

Medidas propostas pelo governo Temer atacam frontalmente conquistas educacionais da luta dos trabalhadores

Jonathan Ernst

Mobilizações precisam se generalizar 
para o país para barrar essa MP
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A Medida Provisória 746/2016
Em primeiro lugar é pre-

ciso esclarecer que a MP não 
está aprovada, portanto, há 
como barrá-la. Em seguida, 
é importante deixar explíci-
to que não há nenhuma for-
ma de negociá-la, ela precisa 
ser enterrada.

Como enfatizamos, a me-
dida visa privatizar, mas a 
redação promove uma gran-
de confusão. Isso ajuda os 
que não estão dispostos a 
fazer o real combate. 

1. Financiamento: a 
ementa, ao invés de falar 
em flexibilização da grade, 
fala em fomentar financeira-
mente o Ensino Médio. Uma 
mentira absurda. O artigo 
12 explica a falácia. 

Assim, o “fomento” pre-
cisará respeitar a programa-
ção anual. Ocorre que com a 
Proposta de Emenda à Cons-
tituição (PEC) 241, que es-
tabelece um teto para os 
gastos públicos, haverá re-
dução de gastos públicos e a 
MP precisa seguir isso.  Que 
fomento será esse com redu-
ção de investimento? Além 
disso, o “fomento” tem va-
lidade de no máximo quatro 
anos. Esta é a ideia central, 
eliminar qualquer fonte de 
recurso.

A MP também prevê que 
só haverá recursos nestes 
quatro anos para as escolas 
que se adaptarem à MP. Se a 
comunidade escolar quiser 
manter o modelo atual não 
receberá mais verba nenhu-
ma, por outro lado isso é 
uma pressão sem tamanho 
para a municipalização total 
do ensino até o nono ano, o 
que atinge, portanto, todo o 
ensino básico. 

2. Escola Integral: a men-
tira da escola integral é um 
ponto central, pois essa é 
uma bandeira histórica de 
luta dos trabalhadores em 
educação. É preciso falar em 
alto e bom tom que somos a 
favor da escola integral, mas 
que a MP não prevê isso. 

Na realidade, a medida 
prevê extinguir períodos es-
colares através da flexibiliza-
ção das disciplinas disponí-
veis. A escola “funcionará” 
o dia todo, mas não haverá 
turmas, pois o ensino pas-
sa a ser modularizado.  Ou 
seja, um aluno, hipotético, 
do segundo ano, pode estar 
matriculado na “escola inte-
gral” e cursar duas matérias, 
uma pela manhã e outra à 

tarde, no espaço vago pode 
fazer algum curso autoriza-
do, como aponta o parágrafo 
17 do artigo 36.

Implementar uma escola 
integral é algo que exigiria 
um investimento gigante 
para garantir estrutura fí-
sica e profissional. Mas o 
próprio parecer técnico do 
Senado afirma que a Medida 
não tem nenhuma previsão 
orçamentária, inventa uma 
suposta escola integral, mas 
não diz com que orçamento 
isso será feito, obviamente 
porque esse orçamento não 
existe.

3. O fim do diploma e da 
formação profissional: outra 
mentira importante é de que 
a MP prevê a formação pro-
fissional. A medida não vai 
transformar as escolas em 
escolas técnicas. A medida 
visa entregar a educação à 
iniciativa privada, com seus 
cursinhos de fundo de quin-
tal.  Ela prevê que qualquer 
“experiência” seja conside-
rada como uma disciplina.  

Isso porque, em tempos 
de crise, é preciso que o 
exército de reserva aumen-
te e que o custo do trabalho 
diminua. Para isso, é preciso 
que uma pequena casta seja 
qualificada de forma geral e 
que os demais esperem, sem 
formação, uma vaga tempo-
rária por um valor reduzido. 

Prevê a MP em seu arti-
go 36, parágrafo 11, inciso 
I: “a inclusão de experiência 
prática de trabalho no setor 
produtivo ou em ambientes 
de simulação, estabelecen-
do parcerias e fazendo uso, 
quando aplicável, de instru-
mentos estabelecidos pela 
legislação sobre aprendiza-
gem profissional”. 

Experiência prática signi-
fica dizer que uma empresa 
pode “qualificar” um pro-
fissional para uma atividade 
específica com a autorização 
da secretaria de educação es-

tadual. Essa “qualificação” 
valerá como uma disciplina 
optativa para a conclusão do 
Ensino Médio ou garantirá 
um diploma parcial.

4. A flexibilização da gra-
de: nenhuma disciplina está 
garantida como é hoje. Não 
existe mais obrigatoriedade 
se a MP for aprovada.  O que 
existe é a “garantia” de que 
português, matemática e 
inglês existirão como disci-
plinas nos três anos. No en-
tanto, essas disciplinas não 
têm uma carga horária a ser 
cumprida, apenas existirão 
nos três anos. 

5. Em Santa Catarina, o 
governo Raimundo Colom-
bo, na figura do Secretário 
de Educação Eduardo De-
champs, presidente do Con-
sed, já antecipou a MP. A 
primeira medida foi proibir a 
reprovação. Se um aluno re-
provar, poderá cursar os dois 
anos ao mesmo tempo. Só 
essa ação representará a di-
minuição entre 15% e 30% 
do número de salas, um cor-
te drástico em contratação 
de professores e na abertura 
de vagas.

6. O fim da carreira de 

professor: a MP prevê que 
não mais será necessário ser 
um professor com formação 
em nível superior. A forma-
ção técnica e o notório saber 
serão aceitos.

7. A preparação de mais 
uma Contrarreforma Uni-
versitária: “Os conteúdos 
cursados durante o ensino 
médio poderão ser convali-
dados para aproveitamento 
de créditos no ensino supe-
rior”. Que tipo de universi-
dade será essa que aceitará 
a disciplina de um grau in-
ferior da educação como va-
lidação no Ensino Superior? 

A responsabilidade dos 
sindicatos

A covardia das direções 
das entidades de classe dos 
trabalhadores em educação 
permitiu que a MP 746/2016 
chegasse da forma como 
chegou. Há pelo menos cin-
co anos os sindicatos pode-
riam ter travado uma dura 
batalha contra essa reforma, 
mas não fizeram o combate. 
A busca por mascarar a dis-
cussão é gravíssima. Chega-
se ao absurdo de algumas 
entidades defenderem que o 
grande problema é ser uma 
MP, ou seja, que precisa se 
discutir mais. Outros são 
contra apenas porque não 
haverá mais determinadas 
disciplinas, uma clara evi-
dência de que nem leram a 
MP.

Não, companheiros, o 
problema é muito superior. 
A medida prevê o fim de 
uma das maiores conquistas 
dos trabalhadores da histó-

ria. É a condenação desta e 
das próximas gerações. 

Além disso, é preciso 
compreender que a aprova-
ção da MP poderá pôr fim 
inclusive aos sindicatos de 
professores, pois o que está 
em jogo é a profissão de pro-
fessor e o fim da escola pú-
blica brasileira.

Nossas tarefas

A história nos ensina que 
as grandes transformações 
que possibilitaram avanços 
à humanidade são frutos de 
grandes combates, de revolu-
ções. A sociedade capitalista 
ruma para sua destruição e 
sem a luta dos trabalhadores 
ela levará junto toda a civili-
zação. A Reforma da Educa-
ção faz parte desse processo. 
A busca desenfreada pelo 
lucro, pela manutenção des-
se regime podre, começa a 
arrastar as gerações futuras 
para a ignorância. Trata-se 
de socialismo ou barbárie. 

É preciso fazer o com-
bate e não aceitar nenhum 
retrocesso. É necessário 
que as entidades sindicais 
organizem essa discussão, 
convoquem os professores, 
a juventude e todos os de-
mais trabalhadores para a 
luta. Debates e atividades 
devem ser organizados para 
explicar todas as consequên-
cias desse projeto retrógra-
do. Essa contrarreforma só 
será derrotada nas ruas. É 
preciso organizar uma gre-
ve nacional dos milhões de 
trabalhadores em educação 
e estudantes brasileiros para 
enterrar essa reforma.

Liberdade e Luta na Marcha dos Secundaristas de 9 de outubro em Curitiba

EDuCAçãO

Derrotar a MP 746 passa por preparar uma greve nacional da educação
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Em 25 de outubro come-
moramos mais um aniver-
sário da Revolução Russa de 
Outubro de 1917.  No ano 
que vem a revolução que aba-
lou o mundo e mudou o cur-
so da história do século XX 
completará 100 anos.  A Es-
querda Marxista realizará um 
conjunto de atividades come-
morando este centenário.

Depois de quase 100 anos, 
qual a principal lição que os 
militantes socialistas podem 
extrair dessa experiência his-
tórica do proletariado mun-
dial aqui no Brasil, especial-
mente nos dias tumultuados 
em que vivemos, de imprevi-
sibilidade política e de polari-
zação na luta de classes? Qual 
o seu principal legado?

A Revolução Russa co-
meçou em fevereiro de 1917 
(pelo calendário ocidental, 
foi em março). São constitu-
ídos espontaneamente conse-
lhos de operários, soldados e 
camponeses. A Revolução de 
Fevereiro derrubou a monar-
quia russa e a autocracia do 
czar Nicolau II, desencade-
ando um processo revolucio-
nário que teve o seu desfecho 
na Revolução de Outubro. O 
proletariado russo apoiado 
pelos camponeses “assaltou 
o céu”, sob a liderança do 
Partido Bolchevique. A clas-
se operária russa vai repetir 
em 1917 a efêmera experi-
ência da Comuna de Paris de 
1871. No convulsivo período 
que sucede a abdicação do 
czar, os operários e campo-
neses vão acabar derrubando 
os dois governos provisórios, 
compostos pela aliança opor-
tunista dos socialistas mode-
rados com a burguesia liberal, 
e instaurando uma república 
operária de conselhos sob a 
liderança  do partido bolche-
vique.

Muitos historiadores e 
muitas lideranças ditas de 
“esquerda” ligadas ao PT, ao 
PSOL e a vários movimentos 
sociais, comemoram a Revo-
lução de Fevereiro com uma 
verdadeira revolução, demo-
crática e plural, enquanto que 
o regime saído do levante de 
Outubro foi um “golpe de 

estado” promovido por um 
partido de índole totalitária, 
o Partido Bolchevique, que 
gerou a ditadura stalinista 
dos anos 1930 na União So-
viética.

Por outro lado, a histo-
riografia stalinista, duran-
te décadas, fez disseminar 
a idéia de que a Revolução 
de Fevereiro foi uma etapa 
“democrático-burguesa” da 
revolução e que Outubro foi 
então a etapa “socialista”. 
Com esses argumentos, os 
dirigentes da ex-União Sovié-
tica e os Partidos Comunistas 
do mundo inteiro tentavam 
legitimar a política  reformis-
ta de colaboração de classes, 
as coalizões governamentais 
com os partidos burgueses, 
como nas Frentes Popula-
res nos anos 1930 do século 
passado, e também como no 
caso brasileiro, do apoio, por 
parte do PCB, a Getulio Var-
gas e depois ao governo João 
Goulart, deposto pelo golpe 
militar em 1964. Essa prática 
vem sendo seguida desde me-
ados dos anos 1980 pelo PT e 
terminou com o desabamen-
to completo dessa política e a 
ruptura da base operária com 
o partido.

Não caberia neste artigo 
nos determos em uma longa 
explicação das causas da de-
generação do Estado soviéti-
co em uma ditadura de uma 
burocracia sob o comando de 

Stalin. Mas uma coisa pode-
mos afirmar: para vencer, a 
burocracia soviética, que dé-
cadas mais tarde iria restau-
rar o capitalismo na União 
Soviética, precisou destruir o 
Partido Bolchevique e toda a 
velha guarda que fez a revo-
lução.

Um outro argumento, de 
que o bolchevismo é uma or-
ganização “fechada” oposta a 
um partido verdadeiramente 
democrático e de “massas”, 
não resiste à prova dos fa-
tos. O que aconteceu com o 
partido de “massas”, “demo-
crático”, que era o PT? Não 
demorou muito, depois de 
fundado, para o PT abando-
nar o seu programa de clas-
se para propor alianças com 
a burguesia. Até mesmo um 
governo da “esquerda” do PT, 
que elegeu a Luiza Erundina 
prefeita em São Paulo, capitu-
lou vergonhosamente ante às 
pressões da burguesia.

O legado de 
Outubro de 1917

Respondendo à pergunta 
feita no início deste texto, o 
principal legado da Revolução 
Russa foi o Partido Bolchevi-
que e sua forma de organiza-
ção. Com a palavra, um dos 
principais líderes da revolu-
ção:

“O Partido Bolchevique mos-
trou na ação a combinação da 

maior audácia revolucionária com 
o realismo político. Mostrou, pela 
primeira vez, qual é a única rela-
ção entre vanguarda e classe capaz 
de garantir a vitória. Demonstrou 
na experiência que a aliança entre 
o proletariado e as massas oprimi-
das da pequena burguesia rural 
e urbana requer a prévia derrota 
política dos partidos pequeno-bur-
gueses tradicionais. O Partido 
Bolchevique mostrou ao mundo 
inteiro como se deve realizar a in-
surreição armada e a conquista do 
poder. Quem contrapõe a abstra-
ção dos soviets à ditadura do par-
tido deve compreender que somen-
te graças à direção bolchevique os 
soviets puderam elevar-se do lodo 
reformista e ascender à forma es-
tatal proletária. Na guerra civil o 
Partido Bolchevique conseguiu a 
justa combinação da arte militar 
e política marxista. Se a burocra-
cia stalinista conseguir destruir 
os alicerces econômicos da nova 
sociedade, a experiência da eco-
nomia planificada sob a direção 
bolchevique passará igualmente 
à história como uma das maiores 

lições da humanidade. Somente os 
sectários desgostosos e ofendidos, 
que deram as costas ao processo 
histórico, podem ignorar isso.” 
(Leon Trotsky, Stalinismo e 
Bolchevismo, 1937).

O marxismo considera 
que toda revolução, todo pe-
ríodo revolucionário, decorre 
da corrosão das bases mate-
riais da sociedade, resultante 
da contradição entre o desen-
volvimento das forças produ-
tivas da sociedade que estão 
travadas nos marcos estreitos 
da apropriação privada das 
relações sociais de produção 
e dos limites dos Estados 
Nacionais: desemprego, mi-
séria, guerras, terrorismo, 
criminalidade que aumenta 
desenfreadamente, a marcha 
à barbárie. Para evitar a volta 
à barbárie, é necessário por 
abaixo o edifício construído 
pelo capitalismo e abolir a or-
dem existente, o Estado capi-
talista e toda superestrutura 
jurídico-política da sociedade 
burguesa.

Mas, em condições social-
mente determinadas, o perí-
odo revolucionário se revela 
com a intervenção direta das 
massas nos acontecimentos. 
Os de cima não conseguem 
mais governar e os de bai-
xo não aceitam viver como 
antes. Se o proletariado e as 
grandes massas populares 
querem viver, o capitalismo 
tem que morrer. Esta situ-
ação cria as condições favo-
ráveis para a intervenção do 
partido revolucionário, que 
pela sua própria existência 
passa a ser um componente 
objetivo da situação políti-
ca. O Partido Bolchevique, a 
fração de esquerda do antigo 
Partido Operário Socialdemo-
crata Russo (POSDR), ocu-
pou esse espaço exigido pela 
necessidade da História.

Revoluções acontecem. As 
massas entram em cena der-
rubando governos. Governos 
de “esquerda” entram em 
ascenção. Fazem promesssas 
e mais promessas. Mas sem 
um partido revolucionário 
com um programa e uma 
determinação igual aos dos 
bolcheviques, a “revolução” 
fica pela metade e incapaz de 
vencer. Essa é a grande lição 
da Revolução Russa .

Principal legado da 
Revolução de Outubro de 1917
andrEas maia
jornal@marxismo.org.br

FORMAçãO

Assembleia de operários na fábrica Putilov de Petrogrado, em 1917

Manifestação em Petrogrado da 
Guarda Vermelha, em 1917
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Debates à presidência nos EUA 
exibem degeneração do capitalismo

O mundo pôde acompa-
nhar nos últimos meses os 
três debates dos candidatos 
a presidência dos Estados 
Unidos da América. As ce-
nas que vimos foram de uma 
tragicomédia sobre a medio-
cridade da classe dominante 
norte-americana. Os dois 
candidatos, Hillary Clinton 
e Donald Trump, batem o 
maior recorde de rejeição 
e já são os candidatos mais 
odiados desde 1980. 

Hillary é a candidata da 
burguesia estadunidense. 
Ela é a garantia de que as 
coisas serão mais tranquilas, 
caso chegue à Casa Branca. 
Hillary, junto com Bill Clin-
ton, são os defensores fiéis 
do regime da propriedade 
privada, que aparentam toda 
a “seriedade”, mas que são 
capazes de fazer de tudo 

para salvar o capitalismo. 
Não foi um simples acaso o 
vazamento de gravações de 
comentários degradantes e 
misóginos de Trump.

Trump é um burguês bi-
lionário, porém apresenta 
um risco para a classe domi-
nante. Sua política não dife-

re muito do que defende sua 
opositora. O problema é que 
Trump é um capitalista que 
coloca seus próprios interes-
ses acima do que é benéfico 
para sua própria classe. Ele 
mente e é sujo, porém, para 
ser eleito, simplesmente 
ameaça jogar toda a sujeira 
e podridão da sociedade bur-
guesa no ventilador.

A questão é que não se 
trata de defender Trump ou 
Hillary. Defender o “mal me-
nor” significa não ajudar em 
nada na vida real das maio-
ria da população. Se Trump 
apresenta em seus discur-
sos e programa ideias com-
pletamente atrasadas como 
xenofobia, racismo, machis-
mo e tudo o que há de pior, 
Hillary defende tudo isso, 
apresentando apenas uma 
aparência mais “simpática”, 
ao lutar para manter o siste-
ma que gera tudo isso. 

É preciso recordar que 

Obama foi o primeiro presi-
dente negro dos EUA e nem 
por isso o racismo diminuiu 
ou acabou na terra do Tio 
Sam. Pelo contrário, o que 
vimos foram enormes mobi-
lizações populares que sur-
giam para combater esse mal 
que não foi resolvido pelo 
atual governo e não será en-
quanto o capitalismo existir.

Independente do resulta-
do dessas eleições, não serão 
os trabalhadores que sairão 
vitoriosos nesse processo. O 
capitalismo está em crise e 
caminha para a barbárie, só 
pode oferecer mais miséria, 
fome, guerra e degradação 
humana. Se existe alguém 
que pode livrar os EUA e a 
humanidade desse destino, é 
a própria classe operária que 
não está representada por 
nenhum desses candidatos.

A situação não é mais a 
mesma após o Bernie San-
ders. O apoio que ele recebeu 

de uma parte considerável 
dos estadunidenses é a pro-
va de que essas pessoas es-
tão procurando pelas ideias 
socialistas. Apesar da traição 
de Sanders, a radicalização 
da sociedade permanecerá. 
Esse processo precisa, cedo 
ou tarde, culminar na cria-
ção de um partido socialista 
de massas.

Evandro colzani
evandrocolzani@gmail.com

Em 3 de outubro, milhares 
de mulheres polonesas saíram 
às ruas e barraram um projeto 
que foi enviado ao parlamento 
para acabar com todas as pos-
sibilidades, já restritas, com as 
quais contam as mulheres po-
lonesas para realizar o aborto 
legal: estupro, má formação do 
feto e risco de vida à mãe. O 
projeto previa pena de prisão 
para mulheres e médicos que 
tentassem realizar o aborto, 
que então passaria a ser com-
pletamente ilegal.

Em mais de 60 cidades fo-
ram realizados protestos e es-
tima-se que cerca de 100 mil 
pessoas transbordaram as ruas 
das principais cidades da Po-
lônia. Vestidas de preto para 
simbolizar a morte dos direi-
tos das mulheres e daquelas 
que seriam afetadas por essa 
medida, deram um exemplo 
de organização e resistência. 
Foi construída uma greve, com 

apenas uma semana de ante-
cedência, na qual as mulheres 
deixaram seus postos de traba-
lho e expressaram seu repúdio 
ao projeto antiaborto!

O contexto para o avanço 
desse projeto está no encora-
jamento que o atual governo 
(Partido Lei e Justiça) deu às 
forças sociais reacionárias. No 
ano passado, o Papa Francisco 
anunciou que os padres po-
deriam perdoar o ‘pecado’ do 
aborto e isso causou uma fú-
ria no episcopado polonês que 
respondeu que as igrejas iriam 
recorrer a direitos legais para 
os fetos a partir de sua gera-
ção. Esse projeto surge direta-
mente desse discurso. 

Ao redor do mundo, 19 
milhões de mulheres morrem 
todos os anos devido a proce-
dimentos de aborto em clini-
cas ilegais. Isso mostra que a 
questão não pode ser tratada 
como tema moral e religioso. 
Aborto legal é questão de saú-
de pública e deve ser público e 
gratuito para todas. É questão 

de direitos democráticos ab-
solutamente imprescindíveis 
para o exercício das liberda-
des individuais. Aborto legal é 
questão de classe, pois a reali-
dade é que as mortes, em sua 
maioria, são de mulheres po-
bres, mulheres trabalhadoras.

O exemplo das polonesas 
expressa a importância dos 
métodos classistas de com-
bate para defesa de direitos, 
superação do capitalismo e 
fim das políticas reacionárias 
e machistas.

De preto, 100 mil vão às ruas da 
Polônia contra projeto antiaborto 
lUcy dias
dlucy.1917@gmail.com

No dia 8 de outubro, a es-
tudante argentina de 16 anos, 
Lucía Peréz, foi drogada, estu-
prada e empalada até a morte 
na cidade litorânea de Mar Del 
Plata, a 400 km de Buenos Ai-
res. Esse caso de violência con-
tra mulheres foi um dos mais 
brutais já registrados no país. 

O episódio levanta ques-
tões gravíssimas sobre o nú-
mero de mulheres que sofrem 
violência machista na Argen-
tina: uma morte a cada 36 
horas, somando cerca de 200 
por ano, segundo o Registro 
Nacional de Feminicídios. No 
Brasil, somam-se cerca de 4,8 
mortes a cada 100 mil mulhe-
res, segundo o Mapa da Vio-
lência de 2015. 

Uma greve nacional de 
mulheres se deu durante uma 
hora na quarta-feira (19) em 
protesto contra a violência 
de gênero. A campanha “Ni 
Una Menos” convocou não 

só a greve como também uma 
manifestação na capital para o 
mesmo dia, que foi chamado 
de Miércules Negro. Foram 
belas demonstrações da orga-
nização de mulheres na luta 
pela preservação de suas vidas.

Esse tipo de violência é 
mais uma face da sociedade 
de classes, que explora du-
plamente a mulher trabalha-
dora, sustenta e reproduz o 
machismo. Apenas com uma 
transformação radical na base 
material da sociedade conse-
guiremos construir outra ca-
paz de garantir de forma real 
a integridade física, moral e 
psicológica da mulher.

Assassinato de mulher
causa greve argentina
mEll pEcóis
mellcristinep@gmail.com

Natacha Pisarenko

Manifestações e greves ocorreram 
devido a repúdio nacional à violência

Mobilização conseguiu barrar 
projeto retrógrado em pauta

Capa de revista imperialista ataca 
candidato Donald Trump 
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Estudantes secundaris-
tas de vários cantos do país 
estão nas ruas contra os ata-
ques da Reforma do Ensino 
Médio e da PEC do teto dos 
gastos públicos (ver pági-
nas 3, 4 e 5). Junto com os 
protestos, reacenderam as 
ocupações de escolas como 
forma de resistência. São 
mais de 700 unidades só no 
Paraná, e quase 900 no Bra-
sil. Os números não param 
de crescer. E a luta envolve 

agora também universitá-
rios.

O governo do estado do 
Paraná afirmou que se tra-
tava de uma minoria. O tiro 
saiu pela culatra. As ocupa-
ções continuaram crescen-
do e em todos os núcleos a 
MP 746 foi massivamente 
rechaçada por estudantes, 
professores, funcionários e 
a comunidade escolar. Nes-
ta semana, os trabalhadores 
em educação da rede pública 
estadual do Paraná e os pro-
fessores e funcionários das 
universidades estaduais en-

traram em greve.
Diante da dimensão, 

o governador Beto Richa 
está impedido de reprimir 
abertamente o movimento. 
Quando as ocupações come-
çaram a crescer, ele solicitou 
na justiça a reintegração de 
posse dos colégios estadu-
ais. Em todos os casos o pe-
dido foi rejeitado.

Buscando uma via políti-
ca, o governador acionou o 
conselho tutelar e decretou 
recesso escolar com reposi-
ção marcada para a semana 
entre natal e ano novo. No-

vamente, não obteve o re-
sultado esperado.

Todas essas vitórias fo-
ram importantes para man-
ter a vitalidade e força desse 
movimento que ganhou um 
caráter de massas, unifican-
do estudantes e professores, 
contando com a simpatia da 
maioria da população. Po-
rém, o governador não está 
parado. As articulações polí-
ticas para derrotar a luta dos 
estudantes continuam.

É fundamental que o mo-
vimento realizado no Paraná 
ganhe dimensões nacionais. 

Um ataque do governo fe-
deral deve ser enfrentado 
por um movimento de luta 
nacional e de massas. Não 
pode ser restrito aos estu-
dantes. É preciso romper o 
cerco da burocracia sindical 
e estudantil e pôr na ordem 
do dia a necessidade da con-
vocação de uma greve na-
cional de trabalhadores em 
educação e estudantes. Os 
sindicatos e a CNTE (Con-
federação Nacional dos Tra-
balhadores em Educação) 
têm  responsabilidade cen-
tral nessa tarefa.

Nova onda de ocupações 
e protestos estudantis surge pelo país
EsQUErda marXisTa
jornal@marxismo.org.br

O Fundo de Financiamen-
to Estudantil (Fies), parte in-
tegrante do rol de programas 
educacionais que foram ala-
vancados a partir do governo 
Lula, está definhando e amea-
çou deixar muitos estudantes 
fora da universidade até ser 
aprovado dia 18.

Os dados do ensino supe-
rior no Brasil mostram que, 
até 2014, 60% dos alunos da 
rede privada de ensino supe-
rior não conclui o curso em 
até cinco anos. Isso em um 
período em que o Fies ainda 
estava em seu auge. Em 2015, 
novas regras foram estabeleci-
das para contratação do Fies e 
os novos contratos caíram de 
732 mil do ano anterior para 
287 mil.

Na medida que a crise eco-
nômica se aprofundou, os re-
cursos de programas sociais e 
os cortes foram mais profun-
dos. E o que foi iniciado por 
Dilma, Temer está dando con-
tinuidade. 

Com o atraso nos repasses 

nos últimos meses, milhares 
de estudantes estavam incer-
tos se poderiam continuar ou 
não estudando. Houveram 
manifestações diante disso, 
mas não conseguiram ter al-
cance nacional e unificado. O 
motivo para deputados e se-
nadores aprovarem o projeto 
foi o lobby dos grandes grupos 
educacionais, principalmente 
os grupos Kroton-Anhangue-
ra e Estácio, que detém mais 
de 50% das vagas financiadas 
através do Fies.

No meio dessas “desmedi-
das”, está o estudante refém 
de um programa que no seu 
auge esteve longe de sanar o 
problema do acesso ao ensino 
superior. A universidade conti-
nua sendo uma realidade res-
trita para a maioria dos jovens 
que concluem o ensino médio. 
E agora 25% dessa parcela que 
consegue acessar o ensino su-
perior não sabe se poderá con-
tinuar.

Nossa defesa é do ensino 
público, gratuito e para to-
dos. Programas como o Fies, 
ProUni e outros que se pro-
põe tão somente a amenizar 
o problema real são tão úteis 
quanto uma peneira para se 
proteger do sol. Nossa tarefa 
imediata consiste em com-
bater qualquer corte nos re-
cursos públicos da educação, 
defender a permanência nos 
estudos de todos os estudan-
tes usuários do Fies, apontar 
ao movimento a bandeira de 
vagas para todos nas univer-
sidades públicas e cobrar a 
estatização das universidades 
em crise ou que se sustentem 
com dinheiro público.

Barrar os cortes do FIES, defender 
a permanência, apontar a luta por 
vagas para todos nas públicas
daison colzani
daisonroberto@gmail.com

Manifestações estudantis ocorreram 
em São Paulo e em outras cidades


