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“A EMANCIPAÇÃO DOS TRABALHADORES SERÁ OBRA DOS PRÓPRIOS TRABALHADORES.” (KARL MARX)

Ocupações e protestos surgiram em vários estados, mas enfrentam ataques dos governos, reações da mídia e da direita, repressão policial e jurídica e oportunismo das direções estudantis tradicionais

Ganhar as massas para
barrar os ataques do governo
Para derrotar a MP 746 e a PEC 241, a vanguarda estudantil necessita chamar seus colegas para a luta,

realizar assembleias e organizar uma greve nacional, unificada com os trabalhadores da educação. PÁG 8

A crise do
capital e o
segundo turno

Da senzala para as fábricas, a
opressão aos negros continua

49 anos sem
Che e a crítica
à luta armada

PÁG 3

PÁG 4 e 5

PÁG 6
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Quem Somos
A Esquerda Marxista
(EM) é uma organização revolucionária de luta pelo socialismo.
Como seção brasileira da
Corrente Marxista Internacional (CMI), participamos
em todo o mundo da luta
pela abolição do capitalismo
e pela República Socialista
Universal dos Conselhos.
Lutamos contra a colaboração de classes dos reformistas. Mas, nada temos
a ver com os ultraesquerdistas que se dedicam ao divisionismo e ao denuncismo
impotente.
Nós lutamos pela unidade e pela independência
política da classe trabalhadora. Nosso objetivo é ajudar os trabalhadores e a

juventude revolucionária a
construir um partido operário revolucionário e socialista 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 criminalização dos movimentos e organizações dos trabalhadores, em defesa das
conquistas e reivindicações
da classe trabalhadora e
da juventude. O capitalismo
e seus partidos são nossos
inimigos. Lutamos pela revolução e pelo socialismo.

POLÊMICA

Fernando Holiday, negro, homossexual, pobre e...
Não nos representa!
josé carlos miranda
zcm4@hotmail.com

Logo após as eleições, muito se comentou sobre este jovem de 20 anos, Fernando Holiday, eleito vereador na cidade
de São Paulo pelo Democratas
(DEM). Morador da cidade de
Carapicuiba, ficou conhecido
pelos vídeos postados nas redes sociais. Em 2015 entrou
para o Movimento Brasil Livre
(MBL), se tornando um dos
jovens “pops” defensores dos
ideais do liberalismo, leia-se:
capitalismo.
Nas redes sociais, muitos

achincalhavam o jovem reacionário e o chamavam de “capitão do mato”, traidor, ingênuo,
etc. Na maioria das vezes, a explicação era que ele ainda “vai
descobrir a verdade” ou que é
“burro”.
É preciso ir além e entender este fenômeno. Em primeiro lugar, é um jovem inteligente e articulado e só pôde
ascender no momento devido
à crescente polarização da luta
de classes. A burguesia sabe o
que faz. Ou coopta lideranças
dos trabalhadores ou produz
seus heróis. E esse Holiday foi
muito divulgado pelos mais

diversos meios da mídia burguesa.
A questão que se coloca para
a esquerda é sobre a representatividade. Muitos militantes e
organizações fazem um combate para que as “minorias”
oprimidas tenham “representação nos espaços de poder”. Formalmente parece muito correta
essa política. A questão é que a
vida é mais dinâmica e dialética.
A pergunta fica: a representatividade importa?
Parece inusitado que digamos: neste caso não importa,
porque o jovem é de direita!
Mas e nos outros casos?

Fernando foi eleito para a Câmara
de São Paulo pelo Democratas

Então teríamos que discutir caso a caso a questão da representatividade?
Na verdade, a resposta a
todas essas possíveis perguntas necessita partir de uma
outra questão: a representa-

Estudante marxista morto a tiros na província do Baluchistão
daison colzani
daisonroberto@gmail.com

Não é de hoje que os camaradas paquistaneses enfrentam os ataques físicos
promovidos contra os militantes marxistas. Em 2012,
uma simpatizante da CMI,
a jovem Malala Yousafzai,
foi atacada pelos talibãs e
foi ferida na cabeça e pescoço a tiros.
Muitos outros ataques
semelhantes já aconteceram.

Além de sofrerem com talibãs, milhares de paquistaneses morrem sob ataques de
drones americanos.
O mais recente, promovido contra o camarada Z a reef Rindem Turat vitimou o
seu irmão Hasil Rind Baloch,
de apenas 18 anos, militante
da Organização de Estudantes do Baluchistão (BSO). Os
atiradores ainda não identificados assassinaram Hasil ao
confundi-lo com Zareef. Ele
e seu irmão eram muito pa-

recidos. A casa de Zareef já
havia sofrido um ataque em
março com armas de fogo e
lança-foguetes.
Zareef é conhecido por
suas posições marxistas e
condena abertamente a operação militar no Baluchistão e aponta a necessidade
de uma revolução socialista
para por fim da opressão nacional. Esses elementos nos
levam a crer no engano que
vitimou Hasil.
Os camaradas da CMI em

Lahore se reuniram para decidir que medidas tomar em
resposta ao ataque. Os membros da BSO convocaram
uma coletiva de imprensa e
estão organizando uma manifestação em Quette hoje.
Também está organizado um
protesto em Lahore que se
somará a outros que ocorrerão nos próximos dias.
Você pode enviar mensagens de apoio e solidariedade pelo e-mail:
editor@marxist.pk.

tividade está sempre subordinada às posições políticas na
luta de classes.
As posições políticas do jovem vereador são tão antigas
quanto o capitalismo e esse
tipo de gente existe há muito
tempo. A resposta a essa política também é bem antiga.
Chama-se luta de classes.
Para os revolucionários,
a cor da pele, gênero, orientação sexual, nacionalidade,
entre outras., sempre estarão
subordinadas às posições de
classe. Não devemos ter uma
sombra de dúvida sequer
nesta questão.

CONSELHO DE REDAÇÃO
Serge Goulart, Alex Minoru,
Johannes Halter e Riobaldo
Tartarana.
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

3

05 DE novembro DE 2016 • NÚMERO 98
EDITORIAL

A crise do capital e o segundo turno das eleições
ESQUERDA MARXISTA
jornal@marxismo.org.br

A burguesia comemora nas
capas dos jornais e revistas o
resultado eleitoral. De fato, os
partidos de direita levaram a
maioria das prefeituras.
O PSDB ganhou na maior
parte das grandes cidades e o
PT sofreu uma queda brutal.
O PT, quando estava no poder,
preferiu fazer acordos com a
direita e atacar os trabalhadores. Por isso foi abandonado pela sua base. O resultado
da falência política do partido
é o aumento de votos nulos,
brancos, abstenções. Os burgueses retomaram diretamente o controle do conjunto
das instituições burguesas,
porque o PT faliu. Mas uma
imensa base social recusa inclusive a participação neste
processo podre. Isso significa
que o próprio sistema, o regime político, está em ruínas. A
vitória burguesa nestas eleições é uma vitória de Pirro.
No Rio de Janeiro, brancos,
nulos e abstenções somaram
42% dos eleitores. Já Marcelo Crivella, o candidato eleito
do PRB, conseguiu 35% dos
votos. Relembremos que em

São Paulo, no primeiro turno,
o eleito João Doria (PSDB),
obteve cerca de 11 mil votos a
menos do que a soma de brancos, nulos e abstenções.
No entanto, a preocupação
com a crise e as perspectivas
econômicas emerge. Já são
mais de 12 milhões de desempregados. Na vida cotidiana, a
saúde e a educação estão em
situação cada vez pior. Trabalhadores, que com o desemprego perderam seus planos
de saúde, agora não encontram no serviço público um
mínimo de atendimento razoável. Faltam médicos, remédios, estrutura. Já as escolas
estão caindo aos pedaços. Professores têm o salário rebaixado e estão desestimulados.
Como expressão da decadência social geral, a criminalidade aumenta. No Rio de
Janeiro, escolas não têm aulas
por causa de tiroteios. A revolta atinge os estudantes a
partir da MP 746, a Reforma
do Ensino Médio, e dos cortes
de verbas para educação. Assembleias estudantis e as manifestações crescem.
Toda essa situação não foi
discutida durante a campanha
eleitoral. Para os candidatos

de direita, interessava esconder a situação real. O partido
que poderia colocar estes problemas seria o PSOL. Mas as
principais campanhas do partido se limitaram a uma pauta
municipal.
A única forma de oferecer
uma alternativa viável na situação atual é explicar claramente que os problemas pelos
quais passam os municípios
são resultado dos problemas
gerais deste sistema. A crise
na saúde, na educação, os problemas de segurança, do desemprego, são resultados da
crise do capitalismo. Em outras palavras, o PSOL precisa
explicar a necessidade da luta,
da independência de classe,
do socialismo em contraposição às saídas capitalistas.
Mas também é um fato
que o PSOL enfrentou uma
situação difícil. O partido foi
prejudicado pelas novas regras eleitorais que reduziram
o seu tempo de TV no primeiro turno, tendo sido excluído
de debates em diferentes cidades. Além disso, o período
eleitoral foi reduzido, o que
reduziu também o tempo para
a explicação das propostas, em
especial das campanhas com

Marlene Bergamo

Eleições 2016 mostraram que o PSOL tem potencial para tornar-se alternativa

menos recursos. Ainda assim,
o partido conseguiu resultados positivos. Elegeu vereadores em um grande número de
cidades, particularmente em
grandes cidades, e conseguiu
chegar no segundo turno em
três municípios importantes
(Belém, Rio de Janeiro e Sorocaba). Parcelas significativas
da juventude agarraram nas
campanhas do PSOL procurando uma saída.
É a militância dos estudantes, dos jovens operários
e trabalhadores, a ligação do
partido com as lutas populares, em cada município, em
cada bairro, em cada fábrica
e escola, que vai modificar a
situação e pode fazer o PSOL

se desenvolver, de fato, como
uma alternativa de esquerda.
Essa juventude pode dar
um novo ritmo, um novo
impulso para o desenvolvimento da situação política.
A Esquerda Marxista ajuda
neste novo impulso para
ganhar as massas para uma
alternativa de esquerda e
socialista. Na construção/
reconstrução de uma opção
independente e de classe
para a organização da luta
política dos trabalhadores.
O combate dos trabalhadores e da juventude contra
os ataques (MP 746, PEC
241/55, reforma da previdência, aumento da repressão) vai
determinar o novo período.

NACIONAL

Legislativo versus Judiciário: a expressão da divisão política
da burguesia brasileira
caio dezorzi
caiodezorzi@gmail.com

A complexa dinâmica do
afastamento de Dilma Rousseff, analisada por nós em vários
artigos, envolveu muitos interesses contraditórios no campo burguês. Eles se expressam
de maneira mais clara num
claro conflito entre deputados
e juízes, que agudiza a crise
institucional.
A operação Lava Jato, deflagrada no início de 2014,
tinha como objetivo central
promover uma renovação das
instituições do Estado brasileiro. A burguesia pensante e
seus amos imperialistas ficaram alarmados com as proporções que tomaram as Jornadas
de Junho de 2013. Permitir o
início de um processo revolu-

cionário no Brasil poderia incendiar toda a América Latina
e além, levando a consequências ainda maiores do que as
da Primavera Árabe.
Para evitar o desenvolvimento de uma revolta popular
contra as instituições, tomaram a decisão de “renová-las”
através de uma operação “contra a corrupção”, aos moldes
do que foi a operação italiana “Mãos Limpas” nos anos
1990. É isso que explica a Lava
Jato prendendo grandes empresários e políticos até então
considerados intocáveis.
O projeto de impeachment
ganha força quando uma grande parte de políticos corruptos
vê nele uma possibilidade de
safar seu próprio pescoço da
guilhotina do juiz Sergio Moro.
Isso está evidente no famoso

Carlos Humberto/SCO

Renan, Cármen e Temer. Protagonistas
das instituições burguesas em conflito

áudio vazado com uma conversa grampeada entre Sergio
Machado e Romero Jucá. Eles
mencionam que o impeachment de Dilma poderia levar a
um “pacto nacional” em torno
de Michel Temer, um “grande
acordo” com o Judiciário, para
delimitar as investigações até

onde tinham chegado.
Levaram a cabo esse plano.
Mas depois do impeachment, a
Lava Jato não parou. Não houve
pacto. Aqueles que concluíram
a necessidade da “renovação”
das instituições para evitar a revolta popular continuam muito convictos disto. E a operação
segue. Novas delações como as
de Marcelo Odebrecht podem
levar a “renovação” mais longe
do que roteiristas dos seriados
mais surpreendentes poderiam
cogitar.
É isso que motiva o Legislativo a buscar aprovar leis que
protejam os deputados, como
aquela que busca qualificar
como “abuso de autoridade”
a prisão de investigados em
2ª instância. Renan Calheiros
está decidido a levar a matéria
a votação este ano, contrarian-

do os interesses do STF.
Nesta briga de torcida, de
que lado ficamos? Nenhum!
Sabemos que a única luta
efetiva contra a corrupção é a
luta contra o capitalismo. Os
juízes da Lava Jato, seus amos
burgueses e os representantes
políticos que querem condenar estão pela manutenção da
atual sociedade.
Uns querem refundar a república brasileira sobre bases
burguesas e “renovadas”. Outros querem salvar as próprias
cabeças, mudando o presidente e qualquer coisa para que
tudo permaneça como antes.
Nós queremos varrer todos
eles e refundar o Estado sobre
bases proletárias. Para isso,
apontamos a necessidade de
uma Assembleia Popular Nacional Constituinte.
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movimento negro

Das senzalas para as fábricas, a opressão continua
felipe araujo
felipe.araujo87@hotmail.com

Com o fim oficial da escravidão, vencemos o chicote e
o tronco do feitor. Contudo
os negros não tinham terras
nem propriedades no fim da
escravidão. O que restava a
eles era vender sua força de
trabalho para os mesmos
burgueses que antes os escravizavam, nas fazendas
ou nas fábricas. Qualquer
que fosse o caso, os negros
eram tratados como inferiores, uma vez que houve mais
de 300 anos de escravidão e
a ideologia da classe dominante (o racismo) tratava de
reforçar esta visão.
Dessa forma, o chicote
foi sendo trocado (lentamente) por longas horas de
trabalho, abuso de poder,
assédio moral, violência física legitimada pelas forças
repressivas e todo tipo de
opressão. Isso buscava garantir que os negros ainda
fossem vistos como meros
instrumentos de produção
de riqueza e não sujeitos,
como seres humanos.
Podemos citar como
exemplo as perseguições
que eram feitas aos capoeiras, aos sambistas, aos funqueiros, etc. Essas investidas repressivas tinham a
autorização do Estado. Toda
essa violência tinha como
objetivo manter os trabalha-

dores negros numa situação
de submissão, para que eles
não se rebelassem e, mais
uma vez, decidissem se insurgir contra os “senhores”.
Dessa forma a luta do movimento negro ainda é anti
-racista, por liberdade, uma
liberdade radical, que só poderá ser conquistada com a
derrocada final do capitalismo e todos seus instrumentos de submissão.
É por esse motivo que a
burguesia contemporânea
investe tanto em criar formas de dividir o movimento negro, por dentro dele
mesmo. Para isso, fingem
combater as discriminações
raciais ao mesmo tempo que
continuam violentando os
corpos e mentes de negros.
A ONU, por exemplo, faz
campanhas contra o racismo, fingindo estar ao lado
dos negros e negras, enquanto que suas tropas da
paz assassinam e estupram
adultos e crianças negras no
Haiti e na África.

Educação para todos: da
pré-escola à universidade
Isso acontece porque a
opressão e a exploração são
a espinha dorsal do capitalismo. É por esse motivo
que os marxistas lutam ao
mesmo tempo contra o racismo e o capitalismo, afinal
eles são duas faces da mes-

ma moeda. Por este motivo,
todas as lutas anti-racistas
devem ter como fim a derrota do sistema que sempre
nos perseguiu. Todas as pautas do movimento negro devem ter como fim a derrota
do capitalismo. As lutas pelos direitos mais básicos ensinarão as pessoas a se organizarem contra esse sistema
que torna os direitos humanos mais básicos parecerem
um privilégio, como é o caso
da educação – da pré-escola
à universidade.
Nós defendemos a universalização do ensino superior como única alternativa
real que permitirá o acesso
das massas (pobres, negros
e não negros) à educação. A
situação das cotas, no Brasil
e nos EUA, mostra a realidade desta política. A maioria
Roberta Trinidade

continua pobre e fora da universidade, enquanto se cria
uma “elite negra” para controlar e reprimir a maioria.
No próximo Enem, são
mais de 8 milhões de inscritos enquanto o número
de vagas em universidades
públicas é 230 mil. Ou seja,
menos de 3% dos que fazem o Enem entrarão em
uma universidade pública.
E os que entram, quando
são pobres, tem dificuldade
em terminar o curso. Falta
dinheiro para comer, para o
transporte, para os livros.
A solução é investir mais
em educação pública, até
que tenham vagas, gratuitas e para todas as pessoas,
da creche à pós-graduação.
Dessa maneira, o número de
negros com ensino superior
aumentaria
significativamente, e eles não teriam de
passar todo tipo de dificuldade para se formar, ainda
mais quando sabemos que a
maioria dos negros está no
ensino particular, sofrendo
muito para pagar as altas
mensalidades. Caso contrário, cursar a universidade
vai sempre parecer um privilégio, quando na verdade é
um direito de todos.

Serviço público e gratuito.
Abaixo a repressão!

Cerca de 30 mil jovens são assassinados por ano, dentre milhares que convivem com a violência

Defendemos saúde pública, gratuita e para todos, assim como defendemos que
todos devem ter acesso a
transporte, moradia, emprego, esporte e lazer. Afinal,
são os negros que recebem
os piores atendimentos desses serviços, uma vez que
compõe as parcelas mais pobres da sociedade.
Para nós, é muito importante também falar da

violência contra a juventude. Por ano, morrem cerca
de 30 mil jovens assassinados. Esses jovens são, em
sua maioria esmagadora,
negros, filhos da classe trabalhadora das periferias urbanas e também das periferias rurais. Essa juventude é
obrigada a viver com armas
apontadas para sua cabeça,
seja da polícia racista, seja
do crime organizado ou das
milícias e coronéis.
Outra arma contra a juventude são as drogas, que
escravizam e destroem os
corpos e mentes de nossos
jovens. Não podemos aceitar que jovens sejam mortos
diariamente, e nem que seus
corpos sejam encarcerados –
seja pelas drogas, seja pelas
cadeias. Nos morros e favelas, o jovem, especialmente
a juventude negra, é oprimido pela polícia, pela milícia
e pelos traficantes. Somente
a sua organização independente poderá garantir o seu
futuro e a sua liberdade.
Queremos uma juventude que lute pela sua liberdade e que tenha liberdade
para lutar. Queremos a liberdade plena de toda classe trabalhadora.
- Pelo fim da violência
a juventude. Liberdade
para lutar, lutar pela liberdade.
- Nem polícia, nem tráfico, nem legalização das
drogas! Liberdade para a
juventude.
- Educação pública e
gratuita para todos; da
creche à pós-graduação!
Nenhum negro fora da escola ou da universidade,
nenhum negro sem saúde,
cultura, esporte e lazer.
- Paz entre nós, guerra
aos senhores!
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O 13 de Maio não foi um presente, foi uma
conquista dos que lutavam por liberdade
felipe araujo
felipe.araujo87@hotmail.com

Que a vida dos negros não
é fácil todos sabemos. Está é
uma sociedade racista. O sangue negro escorre todos os
dias Brasil afora, seja nos becos das favelas, seja no chão
de terra batida no interior.
A verdade é que toda
classe trabalhadora vive cotidianamente os efeitos da exploração capitalista e das investidas dos burgueses (pais
do racismo) para nos manter
como oprimidos. No caso dos
trabalhadores negros, e seus
filhos, o sofrimento é ainda
mais intenso.
Mesmo com toda a dureza de ser negro em um mundo racista, é preciso explicar
que a abolição da escravatura
foi uma conquista e deve ser
comemorada. Ela foi um momento fundamental da história da luta pela emancipação e
pela liberdade.
É fato que a luta contra a
Casa Grande ainda não terminou. A abolição foi uma vitória das camadas oprimidas,
mas ainda há muita resistência e lutas pela frente. Engana-se quem pensa que foi um
presente da classe dominante
(“da princesinha generosa”)
ou apenas uma pressão do
mercado estrangeiro (“lei pra
inglês ver”). Estas versões da
história foram escritas e difundidas pela burguesia para
apagar da história a luta de
escravos e trabalhadores assalariados contra a escravidão.
Muitos dos que veem as
lutas pela abolição dessa forma decidiram por “entrar no
sistema” já que não teríamos
força para enfrentar um poder
tão grande. Para esses, o capitalismo é um fato, e o que
restaria seria usar as engrenagens do sistema a favor “dos
nossos”.
Os socialistas não pensam assim. Entendemos que
é possível vencer os “senhores”, o capitalismo. Se hoje ps
negros não são mais escravos
nas antigas senzalas, foi unicamente em razão da luta de
todos aqueles que não aceitavam ter senhores.
Nem mesmo a falsa ciência de que os seres humanos
são divididos em raças (superiores e inferiores) foi capaz

Tronco usado para violentar escravos no Engenho do Livramento, no município de Redenção, em Fortaleza

de frear a unidade das camadas oprimidas contra aqueles
que defendiam a exploração
através de trabalho escravo.
Aquele racismo não pode
mais ser defendido publicamente pelas classes dominantes, uma vez que essa teoria
anticientífica já foi desmascarada. Ficou evidente que a

“Carregadores de café a caminho
da cidade”, de Jean-Baptiste
Debret

intenção desses cientistas era
fundamentar a escravidão e
a exploração capitalista. Foi
preciso então adaptar as chicotadas ao novo cenário politico de revoltas populares.
Necessitaram que a repressão e a opressão recebessem uma máscara de democracia, de liberdade, ou não

seria mais possível controlar
as insurreições populares. E
para isso as classes dominantes inventaram um subproduto do racismo, que é o racialismo. Essa teoria segue a linha
de que os seres humanos são
sim diferentes racialmente,
e que, por isso, negros e não
negros devem estar separados

na hora de lutar.
O racismo e o racialismo
são, hoje, os dois principais
instrumentos para dividir a
classe trabalhadora e fazer
com que se desvie o foco do
nosso real inimigo: a burguesia e seu sistema capitalista.
É fato que negros, brancos
e índios não são tratados com
equidade na nossa sociedade.
Agora, afirmar que por isso é
possível melhorar a vida dos
negros sem derrotar o capitalismo é uma grande ilusão.
Assim como seria uma grande ilusão um socialista afirmar que com o socialismo o
racismo (ou o machismo) vai
acabar imediatamente.
Nenhum marxista afirma
isso. O que os revolucionários
explicam é que não é possível
ser pobre e ter uma vida digna dentro desse sistema. Por
isso, o socialismo é necessário, pois com a derrota do capitalismo abriremos caminho
para construir uma sociedade
com igualdade de direitos entre os seres humanos, construindo as bases para o fim do
racismo.
Essa luta não pode ser
feita com os negros explorados de um lado e os brancos explorados de outro. A
unidade de classe é a única
forma de derrotar, de uma
vez por todas, toda forma
de subjugação de um ser
humano sobre o outro.
Alguns afirmam que essa
é uma tarefa para daqui a
muitos séculos, que o movimento negro ainda não está
preparado. Nossos antepassados ouviram o mesmo
sobre a escravidão. Porém,
hoje um jovem negro pode
escrever este artigo e outros jovens negros podem
também ler este material. E
o farão graças à organização
de inúmeros homens e mulheres, negros e não negros,
que lutaram de diversas formas, pelo mundo inteiro,
pelo abolicionismo.
Conquistamos a abolição da escravatura, agora
nos falta a abolição do capitalismo, ou seja, abolir a
exploração do homem pelo
homem. Assim, poderemos
ser livres para cantar, amar,
criar, produzir. Enquanto
isso, precisaremos seguir
na luta.
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Morte de Che Guevara e a crítica à luta armada
ARTHUR PENNA
thurpenna@gmail.com

Poucos rostos no mundo,
incluindo os de celebridades
de Hollywood e astros pop,
são tão célebres quanto o de
Che Guevara. O olhar firme,
suas expressões serenas e
a imortal boina na cabeça
constituem uma imagem
que até hoje inspira inúmeros ativistas e militantes ao
redor do mundo. De fato,
não são muitos os exemplos
de dedicação, coragem e sacrifício que podem ser comparados aos de Che.
Mas se seu exemplo de
vida eternizou-se como um
importante símbolo da luta
pela revolução mundial, o
mesmo não pode ser dito
dos métodos e da política
que defendeu ao longo da
vida, sobretudo a guerrilha
rural. Os marxistas sempre
criticaram essa estratégia,
que ignora completamente
o desenvolvimento da sociedade e a história do movimento operário. Serviu
apenas para distanciar os revolucionários das massas e
torná-los alvos fáceis da repressão do estado burguês,
como a morte do próprio
Che Guevara demonstraria,

em 1967.
Além dele, existem inúmeros outros exemplos de
como a tática da “luta armada”, levada a cabo por
pequenos grupos, é nociva
e possivelmente letal para
eles próprios. Contudo, a
crise de direção do proletariado permanece e desde
2008 vem se tornando cada
vez mais evidente aos olhos
de todos. Diante da capitu-

lação dos grandes aparatos
reformistas e da vacilação de
muitas das organizações de
esquerda, honestos e comprometidos ativistas veem
nos erros do passado, como
a opção pela guerrilha, uma
saída viável. Daí a necessidade de recolocar o ponto
de vista marxista sobre essa
questão e a trajetória de “El
Che” nos fornece ótimos
elementos para tal.
Durante seus estudos de
medicina na Universidade
de Buenos Aires, Ernesto
Guevara realizou duas viagens que mais tarde teriam
influência decisiva sobre o
futuro militante que se tornaria. Em 1950, realizou um
trajeto de 4.500 quilômetros
pelas províncias do norte da
Argentina, que até hoje concentram enormes bolsões de
pobreza rural. No ano seguinte embarcaria com seu
amigo Alberto Granado em
uma peripécia muito mais
ambiciosa. Os dois jovens
médicos partiram de Buenos
Aires em uma jornada de
mais de 8 mil quilômetros,
percorrendo grande parte
da América Latina. A partir
das memórias obtidas nessa
viagem saiu a obra “Diários
de Motocicleta”, que se tornaria em best-seller e filme.
Os escritos sobre a miséria dos camponeses latino-americanos, as duras
condições de vida de operários e mineiros, que trabalhavam principalmente em
empresas de origem norte
-americana, despertaram no

médico Ernesto a revolta e
o desejo de justiça que formariam o futuro militante
Che Guevara. Também foi
nessa época que começaram
a aparecer vários dos aspectos de sua política que o
distanciariam do marxismo:
as vagas noções de que “a
América Latina é uma só”, o
antiamericanismo e, sobretudo, a defesa da luta armada camponesa como forma
de tomar o poder e realizar
a revolução.
Porém, não foram simples impressões de viagem
que levaram um homem
inteligente e corajoso como
Che a adotar tais posições.
Naquela época, o triunfo da
revolução chinesa de 1949, e
com ele o surgimento da “teoria” da revolução do campo
para as cidades, que passaria
para a história como maoís-

mo, influenciaram diversos
movimentos de independência na África e na Ásia.
Na própria América Latina,
onde a vida urbana ainda
era escassa e o movimento
operário quase inexistente,
essas ideias ganhavam cada
vez mais adeptos. Entre eles
estava outro futuro personagem célebre da esquerda
latino-americana e companheiro de Che: Fidel Castro.
Juntos, ambos se transformaram nos principais
símbolos da vitoriosa Revolução Cubana de 1959, um
dos acontecimentos mais
importantes no século XX,
sobretudo para a América
Latina. Pela primeira vez,
um país da região libertavase do controle do imperialismo. Mas ao contrário do
que conta a historiografia,
até mesmo a de esquerda,
impregnada pelo stalinismo,
a revolução não foi fruto do
heroísmo ou do sacrifício de
um pequeno grupo de guerrilheiros, por mais brilhantes que fossem.
Uma série de greves gerais e manifestações maciças, que se iniciaram anos
antes mesmo do ataque
ao quartel Moncada, em
1953, considerado o episódio precursor da revolução,
já balançavam a frágil e extremamente violenta estrutura social cubana, herdada
do colonialismo espanhol.
Devido à ausência de um
programa claro e a falta de
uma direção com raízes nesses movimentos, o pequeno
agrupamento liderado por
Castro e Guevara acabou
preenchendo o vácuo político e liderando o novo regi-

me que surgiu após a queda
de Batista.
Após o triunfo em Cuba,
Che partiu para tentar aplicar em lugares tão distintos
como o Congo e a Bolívia
aquilo que, para ele, fora a
chave da vitória. Como sabemos, não teve nenhum
sucesso. Sem conhecer ou
levar em conta a realidade e
a história da luta de classes
nessas regiões, esse corajoso revolucionário acabou
por dirigir um fracasso após
o outro até terminar de forma trágica, isolado e condenado, na Bolívia em 1967. A
revolução só pode vir através
do movimento de massas e
dedicar-se a ganhar cada vez
mais jovens e trabalhadores
para o marxismo é a melhor forma de utilizarmos o
entusiasmo e a energia dos
exemplos do passado.
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Após diversas manobras para retomar o poder de estado pelas vias legais, a burguesia venezuelana decidiu mais uma vez descartar as aparências jurídicas para atacar abertamente a classe trabalhadora

A suspensão do referendo revogatório e a
agudização da luta de classes na Venezuela
deivi peña
jornal@marxismo.org.br

Na última quinta-feira,
tribunais penais de vários
estados do país declararam
a anulação da coleta de assinaturas para a convocação
do Referendo Revogatório.
Isso devido aos delitos de
falsificação e usurpação de
identidade que foram cometidos durante o processo.
A partir desta medida,
a burguesia venezuelana e
seu representante político, a MUD, em uma sessão

extraordinária da Assembleia Nacional, aprovou
uma resolução que declara
a “ruptura da ordem constitucional”, a designação dos
novos reitores para o CNE e
de novos magistrados para
o TSJ. Também, a possibilidade de julgar politicamente o presidente Maduro.
Embora nada disto seja legal segundo a constituição
do país, pretende criar as
condições subjetivas para
um golpe de estado ou uma
intervenção internacional.
Diante deste novo plano

golpista, a classe trabalhadora deve dar um passo à
frente para radicalizar definitivamente a revolução.
Devem ser organizados
comitês antigolpe em todos os sindicatos, fábricas,
bairros, universidades e
campus. Chegou a hora de
extremar a revolução, não
fazer isto significará abrir
as portas do país ao triunfo
do fascismo e da contrarrevolução.
Enquanto o governo bolivariano mantiver sua política reformista de conciliação

de classes, será impossível
derrotar a crise econômica.
Melhor dizendo, esta política permitiu que a burguesia
radicalize a sabotagem da
economia. O aumento dos
preços dos produtos regulados, por exemplo, longe
de melhorar a situação de
abastecimento, favoreceu a
burguesia e golpeou a classe trabalhadora, que agora
deve enfrentar as mesmas
longas filas para pagar os
produtos regulados a preços muito mais altos. A
burguesia está decidida a

acabar com a revolução e
por mais concessões que se
lhe façam não deixará de sabotar a produção.
Nesse sentido, a política reformista de nosso
governo está preparando o
terreno para a derrota da
revolução. Somente a radicalização, através da expropriação da burguesia sob
controle operário e com o
desmantelamento do estado burguês, pode oferecer
uma saída real à guerra econômica, derrotando a burguesia de forma definitiva.

Nos Estados Unidos da América, a burguesia prefere Hillary
johannes halter
haltercontato@gmail.com

Na próxima terça-feira
(8/11) será eleito o novo presidente dos Estados Unidos
(EUA). Disputam o cargo dois
milionários servidores dos capitalistas. Hillary Clinton, pelos Democratas, já foi primeira-dama, senadora por Nova
York e Secretária de Estado.
Donald Trump é um empresário riquíssimo, que se utilizou
das fragilidades do Partido Republicano para ser escolhido,
com um discurso de ódio, preconceitos e espetáculo.
Ambos pretendem continuar os negócios imperialistas
dirigidos pelo mundo todo por

Barack Obama. Contudo, esses pretendentes ao posto de
marionete do poder econômico encontrarão uma situação
internacional muito mais instável econômica e socialmente
do que seu antecessor.
A classe dominante dos
EUA decidiu que Hillary é a
candidata que melhor pode
dar segurança aos seus investimentos e interesses. Embora
não descartem as propostas
de Trump, as consideram inconvenientes hoje e sua instabilidade e falta de tradição
também pesam contra ele em
meio à opinião burguesa.
Para os trabalhadores, nenhuma das opções representa
um futuro. Ambas pretendem

continuar por meios distintos
o funcionamento das engrenagens capitalistas.
Como no ditado, o gigante
imperialista está mostrando
cada vez mais seus pés de barro. A prévia democrata explicitou um descontentamento
latente na sociedade norte-americana. Revelam isso também os conflitos advindos da
violência policial racista, a crise em Winsconsin e o Ocupy
Wall Street. A seção dos EUA
da Corrente Marxista Internacional (CMI) combate explicando estas questões aos
trabalhadores e jovens e a necessidade de sua organização
de forma independente dos
partidos do capital.

Hillary Clinton aparece como a aposta mais segura para a burguesia
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Bancada
Evangélica
avaliará Lei
da Mordaça

derrotar os ataques do governo e
as direções estudantis oportunistas
caráter regionalista e expõe
os interesses da UJS, que visa
isolar a juventude num único
estado. Fingem um certo radicalismo e tentam aparecer
como reais representantes
dos estudantes.

evandro colzani
evandrocolzani@gmail.com

As primeiras manifestações
contra a MP 746, da Reforma
do Ensino Médio, começaram
a partir do dia 26 de setembro, três dias após publicação
da medida no Diário Oficial
da União. No dia 3 de outubro as primeiras escolas foram
ocupadas, sendo a maioria no
Paraná. No último dia de outubro, mais de 1.100 escolas
e mais de 100 universidades
estavam ocupadas, e agregando novas pautas, como o fim
da PEC 241 e contra a Lei da
Mordaça, projeto encabeçado
pela ONG Escola Sem Partido.
Os motivos que explicam
as ocupações, além de um
certo o espontaneísmo dos
estudantes, envolvem a atuação dos professores orientados pelo sindicato que incentivaram algumas ocupações
e a atuação oportunista da
União da Juventude Socialista (UJS), que usou a estrutura do aparato das entidades
estudantis gerais que dirige
para impulsionar ocupações
sem base e assim buscar controlar o movimento.

A reação

O governador do Paraná,
Beto Richa, do PSDB, usou
todas as armas possíveis para
acabar com o movimento desde o início. Convocou reuniões
com os diretores de escolas e
recorreu a medidas judiciais
para utilizar a Polícia Militar
nas desocupações.
No dia 24 de outubro, o
estudante Lucas Eduardo foi
assassinado a facadas por seu
colega. A tragédia aconteceu
após o suposto consumo de

A necessidade da
greve nacional

Luta estudantail contra ataques dos governos, da mídia burguesa e a repressão

drogas pelos dois jovens no
interior das uma escola ocupada. Richa, sem sucesso, se
utilizou do fato para tentar
jogar a população contra as
ocupações. Também trabalhou para ganhar a opinião
pública, tentando colocar os
milhões de estudantes que farão a prova do ENEM contra o
movimento de ocupações.
O Movimento Brasil Livre
(MBL), cuja base é formada
por uma camada atrasada da
política brasileira e financiado por empresários e partidos
como o PSDB, está “auxiliando” Richa. Seus integrantes
atacaram alguns colégios utilizando métodos fascistas. Os
estudantes só não se machucaram por que apoiadores se
mobilizaram e foram até as
escolas atacadas para defender
a ocupação.
No DF, o Juiz Alex Costa de Oliveira, autorizou o
corte de água, luz e gás das
escolas ocupadas e declarou
que era permitido impedir

que comida fosse enviada
para a ocupação ou que conhecidos pudessem acessar
a escola para prestar auxílios
aos estudantes.

O oportunismo das
direções reformistas

Com as primeiras escolas
sendo ocupadas no Paraná, a
UJS, a juventude do PCdoB,
tentou se apropriar do movimento. Encontraram uma forte rejeição da grande maioria
dos estudantes. O fato é que
a UJS, através do seus aparatos (UPES, UBES, UNE),
não costuma estar ao lado dos
estudantes nas suas lutas diárias e faz anos que leva uma
política de defesa das políticas
do governo.
Percebendo que não conseguiriam capitanear o movimento, criaram a página
“Ocupa Paraná”. Essa página
divulga dados atualizados da
quantidade de escolas ocupadas e tenta dirigir os estudantes. O próprio nome é de

Um dos problemas das ocupações, é que elas ocorrem, em
sua maioria, com a participação
de uma pequena vanguarda
isolada do conjunto dos estudantes. Não há possibilidade
de conquista real se o movimento não for de massas. Atualmente, a melhor maneira de
fortalecer essa luta é chamando
os estudantes para suas escolas, realizar assembleias gerais
que proponham uma greve
nacional da educação. Numa
greve, o combate para ganhar
mais gente se dará todos os
dias, com os estudantes que
ainda não se convenceram vendo quem está participando da
luta, podendo ser ganho pelos
colegas mais conscientes. Essa
greve precisa ser unificada com
os trabalhadores da educação,
que também serão seriamente
afetados pela reforma.
Os ataques da direita e o
oportunismo da suposta esquerda podem ser superados
com a organização dos estudantes sob uma direção verdadeiramente revolucionaria que
seja capaz de nacionalizar e
unificar o movimento na prática. A tarefa dos mais conscientes é de explicar a Reforma do
Ensino em cada escola, cada
universidade. Armar os estudantes com os métodos coletivos e eficazes de luta para
derrubar a reforma, Temer e o
Congresso Nacional.

No início do mês de
outubro foi criada, na Câmara dos Deputados, a
Comissão Provisória que
avaliará a Lei da Mordaça.
Sua composição foi formada com maioria esmagadora de parlamentares
da “Bancada da Bíblia”,
sendo eles 18, do total de
32 deputados.
Tal fato vem gerando
para nós, que lutamos
contra esse projeto da
Escola Sem Partido, uma
grande preocupação. A
bancada evangélica sempre defendeu pautas ultraconservadoras, usando
como argumentos a defesa da família tradicional e
os bons costumes.
Essas justificativas são
claros pretextos, pois esses
parlamentares e seus partidos estão sempre contra as
lutas da classe trabalhadora e da juventude.
Em julho, o Ministério
Público Federal encaminhou uma nota ao Congresso Nacional apontando a inconstitucionalidade
desse projeto. A Advocacia Geral da União, em
seguida, respondeu o
questionamento direto ao
STF, defendendo a inconstitucionalidade do projeto
em questão.
Essa ação, porém, não
muda o que está posto na
Câmara e a posição dos
parlamentares que defendem o projeto. Continua
sendo previsível a votação
favorável, cujo objetivo é
calar os estudantes e colocar os professores. Eliminam aos poucos a discussão crítica nas escolas e
universidades, avançando
no retrocesso da educação.

cris borges
jornal@marxismo.org.br

