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A volta ao direito 
medieval

Liberdade para 
os marxistas 
presos no 
Paquistão

PÁG 7

Todos os homens presentes em uma festa no Rio de Janeiro são presos e, como se não houvesse mais a presunção da inocência na Constituição, é dito aos seus familiares que eles terão 
que provar sua inocência na Justiça. Depois da condenação sem provas de Lula, este é mais um exemplo do desmoronamento do direito burguês no Brasil, retrocedendo à Era Medieval

 Polícia Civil – divulgação

A greve de 68 
que sacudiu 
a França e o 
mundo

PÁG 6
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No dia 18 de abril foi lan-
çado o “Manifesto pela democra-
cia, soberania nacional e direitos 
do povo brasileiro”, subscrito 
por seis partidos (PT, PC-
doB, PSB, PDT, PSOL e PCB). 
Em fevereiro, as fundações 
dos mesmos partidos, exce-
to PCB, já haviam lançado 
um documento muito seme-
lhante ao atual. O manifesto 
mais recente está baseado 
em “três eixos fundamentais” 
que contempla: 1) “a defesa 
intransigente das liberdades de-
mocráticas” e da “democracia”; 

2) “enfrentamento intransigente 
a violência disseminada pela ex-
trema direita”; 3) “a defesa dos 
direitos sociais, da soberania e do 
patrimônio nacional”.

Propomos aqui uma breve 
reflexão sobre cada ponto des-
ta plataforma sob a perspecti-
va da classe trabalhadora. 

1) A defesa das liberda-
des democráticas se confun-
de, ao longo do manifesto, 
com a defesa da democracia. 
As liberdades democráticas 
significam os direitos polí-
ticos impostos à legislação 
burguesa pela luta de classes, 
enquanto a defesa da demo-
cracia expressa a sustentação 

do atual regime de explora-
ção e suas instituições. Como 
podem ver são coisas diame-
tralmente opostas, mas que 
para agradar a diversidade de 
signatários o manifesto trata 
como sinônimos. 

2) O enfrentamento à ex-
trema direita só pode ser rea-
lizado através da mobilização 
independente do proletaria-
do. Um manifesto que inclui 
partidos de frações burgue-
sas não pode cumprir essa 
tarefa. Como lutar contra a 
extrema direita ao lado do 
PSB de Márcio França (atual 
governador de São Paulo), de 
Paulo Bornhausen (oligarquia 

catarinense) e que até pou-
co tempo possuía Paulo Skaf 
(presidente da FIESP) entre 
seus quadros? Ou ainda com 
o PDT de Kátia Abreu e da 
delegada Martha Rocha (pos-
sível candidata ao governo do 
Rio de Janeiro) apoiadora da 
intervenção por meios milita-
res em seu estado?

3) A defesa efetiva dos di-
reitos sociais e das conquis-
tas da classe trabalhadora só 
pode ser travada através de 
uma frente única, com inde-
pendência de classe, em que 
o proletariado seja o sujeito 
fundamental do processo. 
Assinar manifestos com seto-

res burgueses e não convocar 
nenhuma ação prática que vá 
além do debate eleitoral só 
pode gerar confusão no seio 
da classe trabalhadora e des-
viá-la das tarefas que estão 
colocadas na ordem do dia.

Pelos motivos aqui ex-
pressos consideramos um 
erro o PSOL, e agora o PCB, 
terem assinado tal mani-
festo que possui um cará-
ter político/eleitoral, flerta 
com a conciliação de classe 
e não colabora efetivamente 
com o combate pela frente 
única e a mobilização inde-
pendente dos trabalhadores 
contra os ataques. 

Prossegue a investigação 
da Polícia Civil sobre a exe-
cução da vereadora Mariel-
le Franco (PSOL – RJ) e do 
motorista Anderson Gomes. 
Neste mês de abril o ministro 
da Segurança Pública, Raul 
Jugmann, foi a público expli-
citar que as investigações ru-
mam para culpar as milícias. 
Uma série de ações policiais 
e midiáticas buscam criar um 
clima que justifique esta con-
clusão.

Marielle foi assassinada no 
momento que entrou na are-
na dos grandes interesses do 
capital. Há muito tempo ela 
levantava denúncias pontuais 
e gerais. Sua execução ocor-
reu quando foi escolhida rela-

tora da Comissão da Câmara 
Municipal para acompanhar 
a intervenção do Governo 
Federal por meios militares. 
Foi quando também passou a 
denunciar nominalmente um 
dos órgãos do Estado, o 41º 
Batalhão da Polícia Militar, o 
“batalhão da morte”.

Marcelo Freixo questio-
nou o fato de o ministro fazer 
declarações sobre a linha das 
investigações. Contudo, não 
se pode dar nenhum crédito 
a uma investigação conduzida 
pela Polícia Civil, que envolve 
outros órgãos de segurança, 
mas todos sob o comando 
do interventor federal Wal-
ter Braga Neto, ou seja, sob o 
olhar vigilante do próprio mi-
nistro de Michel Temer. 

Os primeiros e principais 
suspeitos de envolvimento no 

crime, o Governo Federal e o 
41º BPM, estão envolvidos na 
investigação. E isso em um 
estado notório na putrefação 
de suas instituições policiais. 
As declarações de Jugmann, 
os indícios sobre os rumos 
da investigação e o sentido da 
cobertura midiática, tudo isso 
indica que a culpa será jogada 
sobre as milícias. O aparato 
policial corrupto prepara o sa-
crifício de um de seus setores, 
garantindo a sobrevivência 
das instituições e uma apa-
rente moralidade.

Um dos aspectos impor-
tante da crise política no Rio 
de Janeiro é o fracasso das 
Unidades de Polícia Pacifica-
dora (UPPs). Combina-se a 
isso o aumento vertiginoso da 
criminalidade e das guerras 
de facções criminosas no es-

tado, junto com o fenômeno 
das “milícias” (bandos para-
militares que vendem seus 
serviços para facções crimi-
nosas), que dominam pelo 
menos 165 comunidades da 
região metropolitana do Rio 
de Janeiro.

Essas peças do quebra-ca-
beça fluminense são traços da 
podridão do regime capitalis-
ta no Brasil, que mostra no 
Rio de Janeiro uma de suas 
expressões mais agudas. Es-
clarecer os trabalhadores so-
bre os motivos e responsáveis 
da situação é uma tarefa que 
se choca com o regime e seus 
agentes. Marielle foi executa-
da por fazer isso. Exigir uma 
apuração independente é o 
mínimo que qualquer defen-
sor das liberdades democráti-
cas pode e deve fazer.

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.
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Uma “unidade” contra os trabalhadores
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O assassinato de Marielle, a milícia 
no Rio de Janeiro e a ação policial

 Raul Jungmann afirmou 
que a principal linha de in-
vestigação da morte da vere-
adora Marielle envolve milí-
cias. A rede globo passou a 
dar em destaque os crimes 
e atividades das milícias, 
bandos paramilitares forma-
dos na maioria por PMs e ex
-PMs. Elas dominam favelas 
e bairros operários, contro-
lando a venda de gás, TV a 
cabo, cobrando taxas de co-
merciantes, do transporte, 
organizando assaltos a cami-
nhões e fazendo segurança 
no transporte de drogas. 

Mortes que não eram 
solucionadas tiveram os au-
tores descobertos e eram 
todos membros da milícia. 
A máquina entrou em fun-
cionamento e a Polícia Civil 
cumpriu a sua parte, orga-
nizando a prisão de 159 em 
uma festa em Campo Gran-
de. E então a coisa começou 
a fazer água.

mais de 100 trabalhadores 
presos em festa no Rio

Julgman (Ministro da 
Segurança): “Precisam 
explicar o que estavam 
fazendo lá”

Era uma vez uma fes-
ta com as bandas Swing 
& Simpatia e Pique Novo 
com ingresso a R$ 10,00. 
O show foi anunciado por 
cartazes no bairro de Cam-
po Grande, um bairro de 
maioria de trabalhadores e 
operários do Rio de Janei-
ro. A polícia invadiu a fes-
ta, sob pretexto que era um 
evento patrocinado por uma 
das milícias que atuam no 
subúrbio da cidade. O ob-
jetivo seria prender o chefe 

da tal milícia, Wellington da 
Silva Braga, o Ecko. O resul-
tado da ação policial  foi de 
quatro pessoas mortas, 159 
presos (todos homens) e 
sete menores apreendidos. 
Só foram presos os homens, 
todas as mulheres foram li-
beradas na hora. 

Segundo a polícia, os pre-
sos eram membros da milí-
cia. A juíza do caso, Amanda 
Ribeiro Alvez, fez a audi-
ência de custódia por vide-
oconferência e em grupos 
de 20 pessoas cada. Todos 
foram indiciados e tiveram 
prisão preventiva decretada 
pela juíza. Vão responder 
por constituição de milícia 
privada e porte de armas. 

O relatório da polícia fala 
em 13 fuzis e 19 pistolas 
apreendidas: teríamos mais 
de 100 milicianos que não 
carregavam armas. O único 
detido a ser solto, o artista de 
circo Pablo Dias Bessa, decla-
rou que não viu fuzis, que os 
seguranças não estavam ar-
mados e que todos eram re-
vistados na entrada para ver 
se não portavam armas.  

A polícia, confrontada 
com os depoimentos de fa-
miliares questionando as 
prisões, resolveu explicar o 
que precisa ser feito, em um 
tweet no seu perfil oficial 
que foi logo apagado: “Cabe 
aos acusados provarem a 
inocência na Justiça”.

a justiça e a classe 
operária

Este é apenas um dos 
aspectos da repressão. Os 
mortos do dia a dia na Ro-
cinha, os tiroteios entre 
polícia, traficantes e milí-
cias no Rio de Janeiro com-
põem outro dos aspectos 
e este muito mais mortal. 

Diariamente morrem traba-
lhadores vítimas das “balas 
perdidas”. E na maioria das 
vezes os que disparam es-
tas “balas perdidas” são os 
policiais. 

A pena de morte está em 
plena vigência nos morros 
e bairros operários do Rio, 
com um único problema: em 
vez de “bandido bom, bandido 
morto” o que temos é “PM 
bom é PM que mata”, princi-
palmente negros, favelados e 
trabalhadores.

Uma reportagem do Con-
jur (site Consultor Jurídico) 
mostra como é a realidade 
nas favelas: “Muitos dos 
clientes de Joel Luiz Costa e 
Francisco Melo de Queiroz 
são acusados de tráfico de 
drogas. Mas a forma como 
os suspeitos — e os advo-
gados — são tratados pela 
polícia e pelo Judiciário varia 
“conforme o CEP”, dizem. 
Ou seja: depende de onde 
o acusado mora. Em grande 
parte dos casos, é isso que 
determina se a pessoa vai ser 
enquadrada como usuária ou 
traficante. 

“Eu moro no Pavãozinho, 
cara. É questão de 50 metros do 
Pavãozinho para Ipanema. Em 
Ipanema, eles [policiais] sentem 
medo de falar com a pessoa.” 

“A presunção de inocência 
nunca existiu do lado de cá do 
túnel [Rebouças, que liga as zo-
nas norte e sul do Rio]”, avalia 
Joel Costa.1

Qual a saída para 
os operários e 
trabalhadores?

Esta é uma situação con-
creta na qual a saída é dura 
e difícil. Em muitos países, 
como no México ou Hondu-
ras, essa também é a situa-
ção do dia a dia. A prisão dos 
Marxistas no Paquistão tem, 
em sua origem, o protesto 
contra a repressão militar a 
toda uma etnia com mais de 
12 milhões de pessoas. Mais 
de 60 países encontram-se 
em guerra e o drama de re-
fugiados é notícia fácil em 
todos jornais. Nas Filipinas 
o presidente orgulha-se de 
ter “matado bandidos” e os 
policiais ganham um extra 
“por bandido morto” sem 
que ninguém investigue se 
isso foi ou não verdade. 

A classe operária e os tra-
balhadores são os que mais 
sofrem. Para acabar com isso é 
necessário varrer o capitalismo 
e todo o seu show de horrores. 
As 60 mil mortes anuais no 
Brasil não terão solução com 
este Estado e com esta polícia. 
Por isso participamos da cam-
panha por uma investigação 
independente da Execução de 
Marielle.

Um combate duro, que co-
meça com a preparação políti-

ca de explicar que este não é 
nosso Estado, esta não é nos-
sa justiça e passa por mostrar 
a necessidade de constituir 
em cada bairro, em cada fá-
brica, em cada escola, comi-
tês de auto-defesa. Comitês 
que podem começar fazendo 
a denúncia do que vem acon-
tecendo, dos ataques perpe-
trados por policiais e pelos 
bandos criminosos. Este é o 
começo. Será duro e difícil, e 
os marxistas estão dispostos a 

auxiliar neste combate. 

esquerda marxista
jornal@marxismo.org.br

“Se for assim, eu também 
sou miliciano. Eu compro 

botijão de gás da milícia, eu 
vou na padaria, eu vou no 

mercado. Tudo é da milícia, mas 
infelizmente a gente convive 
com eles, a gente vai fazer o 

que? Vai se mudar para onde? 
Não tem para onde se mudar”, 

diz o porteiro.

1 (https://www.conjur.com.
br/2018-abr-03/nunca-exis-
tiu-presuncao-inocencia-favelas
-rio-janeiro)

Última hora - O juiz 
juiz Eduardo Marques 
Hablitschek, da 2ª Vara 
Criminal determinou a 
soltura de 137 presos. 
Entretanto, manteve a 
validade da operação, da 
prisão até agora (duas 
semanas) e o inquérito 
contra todos os presos!

AFP 2018 / CHRISTOPHE SIMON

Assim a PM encara a população

http://g1.globo.com/tudo-sobre/raul-jungmann/
https://www.conjur.com.br/2017-fev-22/entrevista-maira-fernandes-advogada-criminalista
https://www.conjur.com.br/2017-fev-22/entrevista-maira-fernandes-advogada-criminalista
https://www.conjur.com.br/2018-abr-03/nunca-existiu-presuncao-inocencia-favelas-rio-janeiro
https://www.conjur.com.br/2018-abr-03/nunca-existiu-presuncao-inocencia-favelas-rio-janeiro
https://www.conjur.com.br/2018-abr-03/nunca-existiu-presuncao-inocencia-favelas-rio-janeiro
https://www.conjur.com.br/2018-abr-03/nunca-existiu-presuncao-inocencia-favelas-rio-janeiro
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luTa DE claSSES

Em 1978 a classe operá-
ria brasileira, protagonizada 
pelos metalúrgicos do ABC e 
Diadema, expressou um sal-
to qualitativo na luta contra a 
estrutura sindical varguista e a 
Ditadura Militar. Essa estrutu-
ra, vigente até hoje na maioria 
dos sindicatos brasileiros, ori-
ginou-se com Vargas e a CLT 
e se caracteriza essencialmente 
pelas cobranças de taxas com-
pulsórias sobre os trabalha-
dores (imposto sindical etc.), 
assistencialismo e unicidade 
sindical. Um total atrelamento 
dos sindicatos com o Estado. 

Na época, o Sindicato dos 
Metalúrgicos de São Bernardo 
e Diadema, então presidido 
por Luiz Inácio Lula da Silva, 
durante a Campanha salarial 
do começo do ano decidiu 
exigir uma negociação direta 
entre trabalhadores e patrões. 
Esta reivindicação não foi 
atendida e o índice de reajus-
te estipulado aos metalúrgicos 
foi o decretado pelo governo. 
Porém, no dia 12 de maio, ao 
verem o pífio reajuste em seus 
holerites, os trabalhadores da 
Scania decidiram cruzar os 
braços culminando num mo-
vimento de greve dos metalúr-
gicos do ABC, São Paulo e de 
todo o Brasil. 

As bases do movimento de 
1978 têm suas raízes na dura 
repressão da Ditadura Militar 
sobre todo o movimento sindi-
cal brasileiro, na chamada crise 
do petróleo de 1973 e na inten-
sificação do arrocho fiscal que 
decorreu deste contexto. Ape-
sar da repressão e quase ne-
nhuma liberdade democrática, 
de maio a agosto de 1978 “cer-
ca de 117 mil metalúrgicos de 132 
indústrias” (http://memorialdade-
mocracia.com.br/card/novo-sindi-

calismo) conquistaram vitórias 
nesse ano, representando uma 
dura derrota econômica e polí-
tica aos governos da Ditadura 
Militar. 

Fruto da elevação do nível 
de consciência política da clas-
se trabalhadora do período, em 
outubro de 1978 no 3º Con-
gresso do Sindicato dos Me-
talúrgicos de São Bernardo do 
Campo e Diadema se discutiu 
a estrutura sindical brasileira 
e a necessidade da criação de 
uma central única para a classe 
trabalhadora que superasse o 
sindicalismo varguista. 

As vitórias dos metalúrgi-
cos do ABC no ano anterior 
impulsionaram diversas cate-
gorias no Brasil em 1979. De 
boias-frias a trabalhadores da 
construção civil e professores, 

o que se via era o acirramento 
da luta de classe que se expres-
sava em greves massivas. Em 
março deste ano, 180 mil me-
talúrgicos do ABC paralisaram 
as fábricas Ford e Volkswagen. 

A greve do ABC em 1979 
foi considerada ilegal e a PM, 
junto à tropa de choque, foi 
lançada violentamente sobre 
a classe trabalhadora. Confor-
me Lula relatou em seu último 
discurso antes de sua prisão 
no dia 7 de abril de 2018, ele 
defendeu o encerramento da 
greve apesar da disposição de 
resistência da categoria. Foi 
nesse processo, alguns meses 
depois que morreu o operário 
Santos Dias.

Em 1980, longe de derro-
tado, o movimento grevista 
aumentou. Durante 41 dias 

mais de 300 mil metalúrgicos 
em todo o estado de São Paulo 
se lançaram na luta. O primei-
ro de maio desse ano, assim 
como o de 1979, são consi-
derados os dois maiores atos 
políticos da história do Brasil, 
ambos concentrando mais de 
150 mil pessoas no Estádio de 
Vila Euclides, em São Bernardo 
do Campo. Atualmete este es-
tádio é oficialmente chamado 
de Estádio Primeiro de Maio 
em referência a sua importân-
cia na luta dos metalúrgicos do 
ABC entre 1978 e 1980. 

O governo, acuado, recorreu 
a uma repressão ainda mais 
violenta que em 1979. Lula e 
mais 14 dirigentes metalúrgi-
cos foram presos no período, 
fora as perseguições. Somente 
no 41º dia de greve os presos 

políticos foram libertados. E 
mesmo sem ganhos econômi-
cos nessa greve, o movimento 
significou um enorme ganho 
político à classe trabalhadora 
na luta por sua reorganização 
nos eixos da independência de 
classe. 

A sublevação operária contra 
a Ditadura Militar entre os anos 
de 1978 e 1980 representou um 
período de greve de massas no 
Brasil. O movimento superou o 
economicismo e partiu a pau-
tas políticas como a luta contra 
a estrutura sindical varguista e 
pelas liberdades democráticas. 
Isso resultou num partido pró-
prio, o PT, e numa central úni-
ca própria, a CUT, fundada em 
1983. Apesar disso, a ausência 
de uma direção revolucionária 
suficientemente enraizada fez 
com que Lula e os adeptos da 
política de conciliação de classe 
tomassem as rédeas do movi-
mento na linha de reformar o 
capitalismo ao invés de superá
-lo. O resultado hoje é trágico: 
a CUT representa as mesmas 
burocracias contra as quais ela 
surgiu. 

Assim, a tarefa dos marxis-
tas é justamente a luta pela 
reorganização da classe traba-
lhadora, pela liberdade e in-
dependência sindical, na linha 
da independência de classe e 
pela construção de um parti-
do revolucionário de massas. 
A ausência de uma direção re-
volucionária é o principal fa-
tor que explica que as milha-
res de greves do país não se 
unifiquem pela derrubada do 
sistema. A máxima de Trot-
sky se mantém: “a crise da hu-
manidade hoje se resume na crise 
de direção do proletariado” e é 
tarefa dos marxistas estarem 
à frente da superação desse 
processo rumar junto à classe 
operária até a derrocada final 
do capitalismo. 

Lições das greves 
operárias no Brasil 
de 1978 a 1980

Pedro bernardes
pedrobernardesneto@gmail.com

Greves ocorridas nas décadas de 1970 e 1980 fizeram parte do processo de derrubada da Ditadura Militar   

A decisão do STF (segunda turma) e as manobras judiciais

O PT já decidiu o que fa-
zer: Entrou em campanha de 
filiação ao Partido e a nota do 
seu Diretório Nacional termi-
na com as palavras de ordem: 
Lula é inocente, Lula livre, 
Lula presidente. Os marxis-
tas já explicaram a diferen-
ça entre o Lula de 1978 e o 
Lula de hoje, 40 anos depois 
(http://www.marxismo.org.br/

content/da-prisao-de-lula-em-
1980-ate-a-prisao-de-2018/). 
Lula em 1978, com todos 
os erros que então cometia, 
é bem diferente do Lula de 
hoje, que tenta de todas as 
formas manter a sua colabo-
ração com a burguesia, mes-
mo quando esta busca outros 
caminhos (um centro, como 
Macron na França). 

O grande problema da 
burguesia é que Macron pa-
rece que bateu numa parede 

e está enfrentando uma onda 
de greves operárias e ocu-
pações de escolas. E agora? 
perguntam-se os burgueses 
desesperados.

É nesta situação política 
que o STF, depois de ter rejei-
tado por várias vezes a desvin-
culação de qualquer processo 
de Lula do Juiz Moro, decide 
a delação da Odebrecht que 
estava a cargo de Moro e envi-
á-la para a justiça de São Pau-
lo.  Vários analistas burgue-

ses que mantêm-se na linha 
de destruir a conciliação de 
classes de qualquer forma se 
desesperam e preveem que se 
isto continua Lula poderia ser 
até inocentado e solto e até 
concorrer à eleição! Isto vai 
acontecer? Não se sabe, afinal, 
a burguesia desesperada pode 
voltar à cartada da conciliação 
e muito do que acontece na 
França pode ter reflexos mais 
imediatos aqui do que parece 
à primeira vista.

esquerda marxista
jornal@marxismo.org.br

Antes “Inimigo”, agora “Herói” do PT
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130 anos depois 
do fim da escravidão 

Negros e capitalismo
no Brasil

Numa folha de papel 
uma aristocrata assinava 
a libertação de todos os 
afrodescendentes da es-
cravidão, dizendo que o 
pacto social seguinte não 
estaria mais marcado por 
esse modo de exploração, 
mas pela escravidão assa-
lariada. Nesse tipo de do-
minação a mercadoria não 
é mais o próprio ser, mas a 
força de trabalho. 

O fim da escravidão mar-
cava também o fim de uma 
época. O Império termina-
ria no ano seguinte. A partir 
dali, um mercado interno 
deveria ser criado e estimu-
lado. Mas quem disse que 
negros e negras seriam in-
corporados, agora como as-
salariados, nesse mercado? 
Seu destino foi constituir 
uma das mais poderosas 
alavancas de acumulação ca-
pitalista: o exército industrial 
de reserva.  Abandonados à 
própria sorte serviram para 
pressionar os imigrantes re-
cém chegados a um intenso 
regime de exploração.  Uma 
massa de desempregados na 
alvorada do capitalismo no 
Brasil, mas úteis para a ele-
vação da produtividade, pas-
saram a ser os deserdados da 
República.

No 130º aniversário da 
Lei Áurea dados recentes 
mostram que essa condição 
não mudou. 

‘‘mercado Negro’’
Como reflexo da reces-

são internacional, o Brasil 
foi empurrado para um dos 
maiores níveis de reces-
são e desemprego de sua 
história, numa crise que 
ainda agoniza. A Pesquisa 
Nacional por Amostra de 
Domicílios (Pnad), de no-
vembro de 2017, demons-
tra que dos 13 milhões de 
desempregados oficiais, 8,3 
milhões -  ou 63,7% - eram 
pretos ou pardos. 

A taxa de subutilização 
da força de trabalho ficou 
em 23,9% no terceiro tri-
mestre do ano passado, isso 

corresponde a 26,8 milhões 
de pessoas, sendo que destas 
17,6 milhões são pretas ou 
pardas (Pnad – 2017). 

Os negros e pardos são 
minoria entre os trabalha-
dores com carteira assina-
da. Como consequência, são 
empurrados para o trabalho 
informal e para setores de 
baixa remuneração, sendo a 
maioria nos setores de agri-
cultura, construção, serviços 
de alojamento e alimenta-
ção, e principalmente, servi-
ços de domésticos. Além de 
ser a maioria dos trabalhado-
res ambulantes, cerca de 1,2 
milhões (67%). Sem contar 
que a maioria da população 
negra, por ser pobre, começa 
a trabalhar mais cedo. 

Um homem branco tem 

um salário médio de R$ 
2.507, a mulher branca de 
R$ 1.810. Um homem negro 
tem um salário médio de R$ 
1.458, a mulher negra de R$ 
1.071, segundo a Organiza-
ção Internacional do Traba-
lho (OIT). No trabalho in-
formal, as mulheres negras 
representam a esmagadora 
maioria, como por exemplo, 
no trabalho doméstico que 
chega a 90% da categoria.  

Segundo uma pesquisa 
da Agência Brasil também 
de novembro do ano passa-
do, 18% dos adultos bran-
cos têm curso superior, mas 
entre os negros isso cai para 
8%. Além disso, 93% dos jo-
vens negros nunca fizeram 
um curso de idiomas e 60% 
não receberam qualificação 
profissional.

Contudo, a nossa con-
clusão a partir desses da-
dos não é a de oposição 
entre trabalhadores pretos 
e brancos, mas sim a quem 
servem essas desigualda-
des e como a burguesia, 
se utilizando de diferenças 
elementares, estrutura e 
mantém o seu domínio, en-
fraquecendo a organização 
dos trabalhadores. 

Enquanto classe
A burguesia tenta de 

toda forma reduzir o custo 
do trabalho no Brasil. Para 
isso impôs a reforma traba-
lhista, sobrepondo o nego-
ciado ao legislado, fazendo 
com que as categorias mais 
frágeis e desorganizadas te-
nham acordos desfavoráveis 
para os trabalhadores; im-
pôs a lei da terceirização, 
empurrando mais traba-

lhadores para condições de 
trabalho cada vez mais pre-
cárias; impôs a Reforma do 
Ensino Médio, que coloca o 
desmonte da escola pública. 
E tenta impor a Reforma da 
Previdência, que afetará os 
mais pobres que começam 
a trabalhar mais cedo para 
manter a família. 

Vemos como esses ata-
ques visam aumentar ainda 
mais a exploração sobre o 
conjunto da classe trabalha-
dora, que é majoritariamente 
composta por pretos e par-
dos (53%) e que,  por serem 
maioria em outros ramos da 
produção que não a indus-
trial, acabam mais frágeis 
para organizar sua resistência 
enquanto classe. Ao mesmo 
tempo, na condição de traba-
lhadores informais e desem-
pregados acabam atomizados 
diante da grande burguesia. 

Se impõe a necessidade 
da construção de instrumen-
tos independentes de classe, 
de união e organização dos 

trabalhadores, pretos e bran-
cos, homens e mulheres.

Dois séculos de 
desigualdade e racismo

Segundo relatório da 
Oxfam de setembro do ano 
passado, o Brasil só deve 
promover a equidade entre 
salários para pretos e bran-
cos em 2089, exatamente 
201 anos depois da abo-
lição da escravatura. Isso 
não nos serve. Nós quere-
mos uma sociedade livre 
da escravidão assalariada 
para todos. O capitalismo 
só pode oferecer ilusões e 
migalhas para um punha-
do de negros e negras mais 
bem qualificados, mas já 
demonstrou que é com-
pletamente incapaz de for-
necer condições dignas de 
vida e trabalho para qual-
quer ser. É chegada a hora 
de combater pela nossa 
plena libertação, cujo pas-
so inicial é o fim do siste-
ma capitalista. 

lucy dias
dlucy.1917@gmail.com

Combater o 
capitalismo para 
libertar negros, 
negras e toda a 

classe da escravidão 
assalariada.

Os trabalhadores são amontoados nos morros e favelas

Agência Brasil
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A escravidão negra no 
Brasil foi impulsionada por 
duas explorações econômi-
cas: primeiro a indústria do 
açúcar no Nordeste (o termo 
escravo é uma corruptela de 
eslavo, já que os escravos 
utilizados originalmente na 
indústria do açúcar no Me-
diterrâneo provinham deste 
povo. A sua generalização 
deveu-se à expansão da in-
dústria para as ilhas do Oce-
ano Atlântico, quando os ne-
gros passaram a ser maioria 
dos cativos) e depois a mi-
neração de ouro em Minas 
Gerais. 

A escravidão sempre 
trouxe consigo as revoltas, 
desde o tempo de Spartaco 
em Roma. Durante a guerra 
entre a Espanha e Holan-
da, o quilombo de Palmares 
pôde crescer, se fortalecer e 

sobreviver muitos anos 
como uma ver-

dadeira na-

ção independente em pleno 
território brasileiro (entre 
1600-1695), só sendo des-
truído mais de 40 anos após 
a expulsão dos holandeses 
(1654). A Cabanagem, 200 
anos depois (1835-1840) 
foi outra luta histórica, na 
mesma época da Revolta dos 
Malês na Bahia (1835, revol-
ta organizada por negros de 
fala e escrita árabe). 

É importante compreen-
der que se havia uma pres-
são da Inglaterra pela aboli-
ção - no Brasil e no mundo 
inteiro -, fruto da necessida-
de de mais mercados e tam-
bém pela liberação de mão 
de obra para o capital que 
começava a ser exportado. 
O que determinou no final a 
abolição foi a luta dos escra-
vos e trabalhadores, princi-
palmente operários pelo fim 
da escravidão. Essa pressão 
conseguiu, afinal, que em 
13 de maio fosse assinada a 

Leia Áurea, que aboliu a es-
cravidão. Mas, o que ela re-
presentou afinal e porquê foi 
assinada?

O tráfico e a escravidão 
no Brasil

Até 1830, o tráfico de es-
cravos era livre no Brasil. Em 
1831 uma lei declara “livres” 
todo escravo fruto de tráfico 
no país. Porém, isso foi feito 
“para inglês ver”, fruto prin-
cipalmente da pressão ingle-
sa. As revoltas, que existiam 
em banho-maria (fugas, qui-
lombos, etc), explodiram em 
1835 com a Cabanada e a 
Revolta dos Malês. A Guer-
ra dos Farrapos - a tentati-
va de implantação de uma 
república no Rio Grande do 
Sul - durou de 1835 a 1845 e 
levou à libertação de milha-
res de negros neste estado, 
apesar da repressão causada 
por sua derrota. Ao mesmo 
tempo, a economia voltou-

se totalmente para o Sudes-
te, com o início do chamado 
Ciclo do Café, em que a pro-
dução cafeeira no Brasil e a 
sua exportação suplantava a 
produção de açúcar e algo-
dão. Estávamos muito longe 
ainda da mineração do ferro, 
as minas de ouro tinham se 
esgotado e a produção rural 
era a determinante. 

Em um mundo que era 
já capitalista, a venda dessa 
produção era dominada pelo 
capital inglês e americano. 
A “Independência” do Bra-
sil foi um bom negócio para 
Portugal que repassou para 
a nova nação toda a dívida 
externa, que foi sendo nego-
ciada e “rolada” desde então. 
A consequência disso é que 
a “opinião” da Inglaterra pe-
sava muito e, mais que isso, 

pesavam 

as revoltas e revoluções que 
colocavam na ordem do dia a 
libertação dos escravos. 

Em 1850, a burguesia 
brasileira deu um passo além 
na direção da libertação dos 
escravos. Primeiro, com a lei 
das terras, legalizou as ocu-
pações feitas pelos grandes 
fazendeiros e estabeleceu 
que novas terras só teriam 
título de posse mediante 
pagamento de indenização. 
Segundo, criou uma lei que 
impedia efetivamente o trá-
fico de escravos. 

O resultado disso foi que 
o tráfico interno aumentou, 
assim como a tentativa de re-
produção da população escra-
vizada em cativeiro. Mas isto 
nunca funcionou efetivamen-
te, pois o tempo médio de 
vida laboral de um escravo, 
desde a antiguidade clássica, 
era de oito a dez anos. Pou-

quíssimos sobrevi-
viam além 

a rebelião dos negros arrancou 
a abolição no 13 de Maio

por luiz biCalho • luizbicalho@gmail.com
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dos 20 ou 22 anos. Somente 
os escravos domésticos, com 
tarefas “mais leves”, com-
parados com os escravos de 
plantações e minas, e os es-
cravos “de ganho”, escravos 
que alugavam seus serviços 
em trabalhos nas cidades, so-
breviviam mais tempo. O que 
passou a acontecer foi o trá-
fico de escravos do Nordeste 
para o Sudeste, a venda de es-
cravos das grandes fazendas 
de açúcar que faliam ou re-
duziam sua produção para as 
nascentes fazendas de café. 

A Guerra do Paraguai au-
mentou ainda mais a crise 
do império nascente. Fru-
to da pressão da Inglaterra 
para impedir que um país 
da América Latina pudesse 
se industrializar de forma 
independente, ela consumiu 
recursos imensos do império 
e, ao mesmo tempo, levou à 
nova leva de liberação de es-
cravos, dos que tinham com-
batido na guerra. 

Claro está que o Impe-
rador Pedro II, o homem 
“esclarecido” que viajava o 
mundo inteiro e incentiva 
invenções como o telefone, 
que incentiva as ferrovias 
no Brasil, “esqueceu-se” de 
suas promessas para os ne-
gros libertos, que vieram 
constituir as grandes favelas 
da periferia carioca em busca 
da promessa de terras, nun-
ca cumprida. 

A pressão social levou à 
lei do Ventre Livre de 1871. 
Observe-se que numa época 
que o trabalho infantil era a 
norma, a lei declarava livre 
o escravo a partir de 8 anos, 
mas obrigado a prestar ser-
viço gratuito até a idade de 
21 anos, se assim o senhor o 
quisesse. O resultado é que 
a lei só dava liberdade após 
os 21 anos de idade e pou-
cos escravos sobreviviam até 
essa idade. Por outro lado, 
ela libertava os escravos per-
tencentes “a União”, que 
eram poucos. Mas colocava 
uma tutela sobre todos os 
escravos que fossem liberta-
dos ou cujo senhor morresse 
e não deixasse herdeiro es-
tabelecido. Em outras pala-

vras, de ventre livre só tinha 
o nome. É evidente que a lei 
não resolveu o problema, 
assim como a lei dos sexage-
nários, que só fazia colocar 
na rua os velhos que já não 
tinham condições de traba-
lhar - se hoje a vida é difícil 
para idosos maiores de 60, 
imaginemos como era para 
alguém que foi escravo a 
vida inteira e conseguiu so-
breviver até os 60. 

A luta de classes tinha en-
tão um novo componente no 
Brasil, a entrada em cena dos 
primeiros contingentes da 
classe operária. Em 1858, no 
Rio de Janeiro, foi deflagra-
da uma greve de tipógrafos 
(trabalhavam na composição 
de jornais). A partir de 1873 
o Rio de Janeiro foi sacudido 
por diversas greves de co-
cheiros (que transportavam 
tudo, de passageiros a mer-
cadorias. A principal força 
da greve foram os transpor-
tadores de lixo, que deram 
origem a categoria dos garis). 

Observe que, em muitas 
destas categorias, trabalha-
vam juntos operários e es-
cravos, o que determinava o 
rebaixamento geral dos sa-
lários. Assim, o movimento 
operário, ainda incipiente, 
passou a adotar a bandeira 
de libertação dos escravos. 
A pequena burguesia das 
cidades, impulsionada pelo 
vento vindo de baixo, aderiu 
com força e se formaram os 
abolicionistas que cantavam 
em verso e prosa a liberta-
ção dos escravos. Navio Ne-
greiro, de Castro Alves, uma 
candente denúncia do tráfico 
e da escravidão, é publicado 
em 1869. O império é sacu-
dido então pela erosão de 
sua base social, os grandes 
proprietários de terra, sem 
ter conseguido desenvolver 
uma base social própria na 
nova burguesia - que não 
conseguia emergir já que o 
mercado mundial, e princi-
palmente o brasileiro, era 
controlado pela Inglaterra e 
pelos EUA. 

Assim, o império é for-
çado a libertar os escravos, 
fruto principalmente da re-

volta e das revoluções. A 
Inglaterra já estava “confor-
mada” em ver a escravidão 
acabar naturalmente, com 
o ímpeto libertador tendo 
passado e os novos tempos 
do imperialismo já chegan-
do. As três grandes causas 
da queda do império (liber-
tação dos escravos, questão 
religiosa e questão militar) 
podem ser explicadas me-
lhor em termos de luta de 
classes: os grandes donos 
de terra, escravocratas, não 
tinham porque manter o im-
pério. Os “modernos” fazen-
deiros queriam uma política 
que permitisse repor a mão 
de obra dos escravos e a pe-
quena burguesia agitava-se 
porque o império não con-
seguia desvencilhar-se dos 
restos atrasados do país e da 
colonização. Menos motivo 
ainda tinham os primeiros 
operários para defender o 
império. Ele caiu e começou 
a política de buscar imigran-
tes para “embranquecer” o 
Brasil.

polêmicas 
sobre o 13 de maio

A maioria das organiza-
ções de esquerda no Brasil, 
inclusive as que se declaram 
marxistas, passam uma aná-
lise falsa sobre o 13 de maio 
por ele não ter incluído na 
libertação a “reparação” dos 
negros pela escravidão. Veja-
mos o que diz cada um deles 
(sinalizamos, em negrito, as 
partes principais):

Pstu1: A Lei Áurea, assi-
nada pela Princesa Isabel em 13 
de maio de 1888, não garantiu 
liberdade ao povo negro. Foi um 
falso consenso das elites para 

não reparar os 350 anos de es-
cravidão que obrigou negros e 
negras a trabalharem de graça e 
feito bichos para “seus donos”.

Geledés – instituto da 
mulher negra – abdias 
do nascimento2: O que de 
fato empurrou a Coroa imperial 
a libertar os escravos foram, 
em primeiro lugar, as forças 
econômicas subjacentes à Revo-
lução Industrial, capitaneadas 
por uma Inglaterra ávida de 
mercados para os seus produtos 
manufaturados. 

Outro fator fundamental foi 
o recrudescimento da resistência 
negra.

Sem terras para cultivar e 
enfrentando no mercado de tra-
balho a competição dos imigran-
tes europeus, em geral subsidia-
dos por seus países de origem e 
incentivados pelo Governo 
brasileiro, preocupado em 
branquear física e cultural-
mente a nossa população, 
os brasileiros descendentes 
de africanos entraram numa 
nova etapa de sua via crucis.

insurgência3 (Paulo Hen-
rique Silva): As forças econô-
micas no século XIX subjacentes 
à Revolução Industrial, tendo 
como protagonista uma Ingla-
terra sedenta pela expansão de 
mercados para seus produtos 
manufaturados empurravam a 
coroa Imperial a libertar seus 
escravos.

...
Na missão do estado brasi-

leiro de embranquecer física e 
culturalmente a população, o go-
verno brasileiro é protagonista 
na nova etapa e condição social 
do negro no Brasil.

....
Atualmente o grande debate 

do movimento negro é a defesa 

das “ações afirmativas” que vou 
chamar aqui de “ações compen-
satórias”, mesmo termo usado 
por Abdias do Nascimento.

As ações afirmativas 
têm o seu maior incentiva-
dor na Fundação Ford, que 
explica os seus objetivos 
no seu site4:

Acreditamos em colocar a 
justiça racial no centro dos esfor-
ços para promover a democracia 
e a igualdade no Brasil. Apoia-
mos o surgimento e o crescimen-
to de novas vozes e narrativas 
poderosas em contextos urbanos 
e rurais e trabalhamos para co-
nectá-los a outros líderes, movi-
mentos e instituições-chave de 
justiça social. Isso inclui um foco 
particular no fortalecimento da 
liderança de jovens negros e mu-
lheres das favelas brasileiras e 
das periferias urbanas.

Abdias do Nascimento, 
no artigo aqui citado e que 
é elogiado pela Insurgência 
(seção da “IV Internacional”, 
novo nome do antigo Secre-
tariado Unificado) explica o 
que são estas ações e a que 
se propõe:

1) aumentar a participa-
ção de pessoas qualificadas, 
pertencentes a segmentos 
historicamente discrimina-
dos, em todos os níveis e 
áreas do mercado de traba-
lho, reforçando suas opor-
tunidades de serem con-
tratadas e promovidas; 2) 
ampliar as oportunidades 
educacionais dessas pessoas, 
particularmente no que se 
refere à educação superior, 
expandir seus horizontes 
e envolvê-las em áreas nas 
quais tradicionalmente não 
têm sido representadas; 3) 
garantir a empresas de pro-

Sede da Fundação Ford nos Estados Unidos
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priedade de pessoas desses 
grupos oportunidades de 
estabelecer contratos com o 
governo, em âmbito federal, 
estadual ou municipal, dos 
quais de outro modo esta-
riam excluídas.

Se a posição de Abdias e 
da Fundação Ford são claras, a 
posição das organizações ditas 
de esquerda, ao se reclama-
rem da política de compensa-
ção ou reparação, política que 
visa claramente “melhorar o 
capitalismo” fica, pra dizer 
o mínimo, estranha. Na ver-
dade, apenas demonstra que 
ou estes senhores nada estu-
daram do que estão falando 
ou então estão simplesmente 
defendendo o capitalismo, o 
reformismo, e procuram es-
conder isso através de fraseo-
logias revolucionárias. 

As revoluções e revoltas 
que varreram o Brasil na dé-
cada de 1830 (Balaiada, Ma-
lês, Revolução Farroupilha), 
eram bem concretas: procu-
ravam mudar o estado im-
perial, baseado nos grandes 
proprietários de terra, para 
um estado republicano bur-
guês. Foram dirigidas em sua 
maioria por pequeno-bur-
gueses ou diretamente pelos 
escravos (Malês). As revoltas 
e fugas após a guerra do Pa-
raguai, que não liberou os es-
cravos nem distribuiu terra, 
tinham  uma reivindicação 
concreta: o fim da escravidão. 

“Reparações” são termos 
de hoje, daqueles que deixa-
ram de lado a luta pelo fim do 
capitalismo que construiu a 
escravidão moderna e o racis-
mo e a substituíram por uma 
política reformista que visa, 
em última análise, a melho-
rar o capitalismo.

o “embranquecimento”: 
a imigração, o 
anarquismo e o 
crescimento da classe 
operária no Brasil

A política dita de “em-
branquecimento” colocada 
em prática logo após o fim 
do império tinha uma ló-
gica econômica por trás: 
ela traduzia um acordo 
prático entre a nascente 
burguesia das cidades e 
os grandes proprietários 
de terras para substituir a 
mão de obra escrava, mão 
de obra sem formação e 
que vinha de uma vitória, 
a liberação dos escravos, 
por uma mão de obra que 
tivesse uma formação me-
lhor, que pudesse de algu-
ma forma melhorar os mé-
todos agrícolas e também 
contribuísse nas nascen-
tes indústrias. 

Assim, o objetivo era 
duplo: ao buscar imigran-
tes entre as camadas pro-
letárias mais pauperizadas 
da Europa, conseguia-se 
trabalhadores que esta-

vam dispostos a tudo para 
se sacrificar em busca do 
pão do seu dia a dia assim 
como estariam mais dis-
persos e menos dispostos 
a combater que os ex-es-
cravos. Sob o manto ide-
ológico do “embranqueci-
mento”, do racismo decla-
rado nesta própria expres-
são, buscava-se também 
dividir a classe operária 
nascente entre “brancos” 
e “negros” (nesta catego-
ria entravam todos não 
“legitimamente” brancos, 
inclusive negros e mesti-
ços), tal qual foi feito com 
sucesso nos EUA. Mas a 
operação fracassou. 

Ao contrário dos EUA 
que serviram de polo de 
atração de operários e pe-
queno-burgueses de várias 
nações, com dificuldade 
de unificação do movi-
mento operário nascente 
e com uma repressão bru-
tal por parte da burguesia, 
aqui no Brasil a imigração 
concentrou-se principal-
mente com os italianos. 

Isso criou laços entre os 
imigrantes e, no interior 
da classe operária, trouxe 
o primeiro partido que re-
presentava os trabalhado-
res: os anarquistas (que 
tinham uma forte tradição 
anti-parlamentar e de cria-
ção de sindicatos e uniões 
sindicais). 

Os sindicatos criados 
ou dominados por este 
partido rapidamente come-
çaram a se unificar em uni-
ões nas cidades e estados 
e depois levaram à criação 
de uma central operária 
no Brasil (COB, 1906). A 
ideologia anarquista, ape-
sar de todos os seus pro-
blemas, contribuiu para a 
consolidação de sindicatos 
baseados na união de clas-
ses, de todas as nacionali-
dades, onde não importava 
cor ou origem étnica, mas 
o principal era o trabalho 
comum: todos são operá-
rios, trabalhadores. Os ne-
gros constituíam a quase 
totalidade de muitos sin-
dicatos e em outros ocu-

pavam postos de direção 
juntos com os imigrantes. 

O Partido Comunista, 
constituído em 1922, ti-
nha a maior parte de seus 
integrantes negros, assim 
como de sua direção, até 
a integração de Prestes e 
uma parte do movimento 
tenentista, na década de 
1930. Apesar disso, o ra-
cismo, e sua expressão pú-
blica até a década de 1920, 
o “embranquecimento” 
da população, continuou 
a existir e subsistiu como 
uma política de divisão da 
classe trabalhadora, até os 
dias de hoje. 

A luta dos comunistas, 
marxistas, hoje, é pelo fim 
da propriedade privada dos 
meios de produção, fim do 
capitalismo, e, no bojo des-
ta luta, nos pronunciamos 
contra todas as formas de 
opressão, dentre as quais 
destacamos o racismo e 
suas expressões deforma-
das, como o racialismo. 

1(http://pstugaucho.blogspot.
com.br/2015/05/13-de-maio-
nao-ha-nada-para-comemorar
-e.html)

2 (https://www.geledes.org.
br/abdias-nascimento-13-de
-maio-uma-mentira-civica
-2/#ixzz3Zv9ITlOj)

3(http://www.insurgencia.
org/13-de-maio-reducao-da
-maioridade-penal-e-a-luta
-por-acoes-compensatorias/)

4 (https://translate.goo-
gle.com/translate?hl=p-
t-BR&sl=en&u=https://
www.fordfoundation.org/re-
gions/brazil/&prev=search)

Bonde virado durante greve em 1904

Congresso operário de 1905

https://www.geledes.org.br/abdias-nascimento-13-de-maio-uma-mentira-civica-2/#ixzz3Zv9ITlOj
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https://www.geledes.org.br/abdias-nascimento-13-de-maio-uma-mentira-civica-2/#ixzz3Zv9ITlOj
http://www.insurgencia.org/13-de-maio-reducao-da-maioridade-penal-e-a-luta-por-acoes-compensatorias/
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https://translate.google.com/translate?hl=pt-BR&sl=en&u=https://www.fordfoundation.org/regions/brazil/&prev=search
https://translate.google.com/translate?hl=pt-BR&sl=en&u=https://www.fordfoundation.org/regions/brazil/&prev=search
https://translate.google.com/translate?hl=pt-BR&sl=en&u=https://www.fordfoundation.org/regions/brazil/&prev=search
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O instrumento que 
faltou à greve geral de 
1918 no Rio de Janeiro

Em 2018 completam 100 
anos da insurreição liderada 
pelos anarquistas em novem-
bro de 1918 no Rio de Janeiro 
durante uma greve geral. Na-
quele momento o mundo es-
tava balançado pela Primeira 
Grande Guerra Imperialista, 
pela Revolução Russa de Feve-
reiro de 1917 derrubou a mo-
narquia russa e pela Revolu-
ção Bolchevique de Outubro. 
No Brasil, podemos citar al-
guns antecedentes importan-
tes: a greve geral de 1917 em 
junho e julho, a repressão vio-
lenta de manifestações de ope-
rários têxteis em maio no Rio 
de Janeiro que despertou mais 
mobilizações, a impressionan-
te demonstração de força de 
após a morte do sapateiro José 
Iñeguez Martinez pela polícia 
em São Paulo. O enterro do 
sapateiro, com mais de 50 mil 
participantes, se transformou 
em uma mobilização que se 
espalhou pela cidade criando 
assembleias locais e ligas ope-
rárias. A cidade de São Paulo 
então foi tomada pelos operá-
rios em julho e o governo bur-
guês foi expulso. Estas foram 
algumas dentre muitas outras 
demonstrações da capacidade 
de auto-organização da classe.

Na crista desses eventos, em 
1918 estoura uma greve geral 
no Rio de Janeiro e os grevis-
tas, sob liderança de anarquis-
tas como José Oiticica, Astro-
jildo Pereira, Manuel Campos 
e Agripino Nazaré, entre ou-
tros, estavam organizados em 
um conselho que tinha como 
objetivo a tomada do poder 
na até então capital federal do 
Brasil. Desconhecendo o cará-
ter bolchevique da Revolução 
Soviética de Outubro de 1917 
na Rússia, ou seja, a existência 
de um partido centralizado, 
forte, coeso e preparado para 
agir em tempos de legalidade 
ou ilegalidade, os anarquistas 
decidem ganhar a capital fede-
ral aproveitando a conjuntura 
favorável, que consideravam 
ser internacional, sem o ins-
trumento adequado; olhavam 

para a Revolução Russa como 
a primeira de uma série de 
revoluções libertárias subse-
quentes. O anarcosindicalis-
mo era o principal instrumen-
to de luta dessa direção.

No início de 1918, os anar-
quistas criaram a Aliança 
Anarquista do Rio de Janeiro 
para reunir todos os grupos 
anarquistas em um só orga-
nismo. Em primeiro de março 
fundaram a central sindical 
UGT (União Geral dos Tra-
balhadores). Ambas durante 
perseguidas pelo aparato re-
pressivo. Organizaram tam-
bém um ato do dia primeiro 
de maio massivo. Em agosto, 
parte dos soldados do exérci-
to, depois da ordem para re-
primirem uma greve, passa-
ram para o lado dos grevistas 
da Companhia Cantareira e 
da Viação Fluminense. Visto 
o clima de convulsão social e 
de rebelião contra o Estado e 
o aparato repressor, os anar-
quistas planejaram derrubar 
o governo no dia de início 
de uma próxima greve geral 
que deveria ser organizada. 
O plano envolvia a tomada de 
prédios públicos, a prisão de 
autoridades, a destruição de 
infraestrutura de transporte, 
prisão de deputados, etc.

Em novembro de 1918 
começa uma greve geral de 
grandes proporções, onde 
participam trabalhadores das 
fábricas de tecido, pedreiras, 
da construção civil e dos me-
talúrgicos. 400 trabalhado-
res reunidos no Campo de 
São Cristóvão, muitos deles 
armados, decidem colocar o 
plano da tomada do poder em 
prática e enfrentam a polícia, 
fazendo-a fugir. Em segui-
da ocupam a delegacia local. 
Entretanto, o sucesso foi mo-
mentâneo e curto.

Logo após o episódio no 
Campo de São Cristóvão fo-
ram realizadas prisões das li-
deranças anarquistas ao mes-
mo tempo, e uma repressão 
muito bem orientada rasgou 
os planos da tomada da capi-
tal. A maioria dos planos foi 
neutralizada antes de serem 
postos em prática. Jorge Elias 
Ajuz, tenente do exército, 
quem participava de todas as 
reuniões com as lideranças 
anarquistas, atuava como es-
pião infiltrado das forças ar-
madas e preparou a contenção 
das ações. 

Concluímos a partir des-
sa experiência que a direção 
anarquista da insurreição de 
1918 era baseada em uma 
organização frágil politi-
camente, pronta para agir 
apenas para aplicar poucos 
planos táticos específicos, 
sem capacidade de atuar e se 
manter sob repressão, sem 
quadros eleitos pela base 
do movimento. O erro dos 
anarquistas não foi apenas 
um tropeço tático, mas a de-
monstração de que não será 
possível transformar a greve 
geral em uma insurreição so-
cial e política bem-sucedida 
contra o sistema capitalista 
enquanto não houver uma 
instituição capaz de liderar 
o proletariado para a vitória. 

Essa instituição precisa sa-
ber se adaptar aos ataques sem 
perder seu objetivo, ter em sua 
base quadros formados no dia
-a-dia da luta de classes e no 
debate interno, ter uma linha 
política unificada. Lenin, que 
liderou a insurreição vitoriosa 
de Outubro, sintetizou muito 
bem teoricamente esse instru-
mento, o partido comunista. 
Infelizmente, os anarquistas 
só se deram conta do potencial 
e da necessidade do marxismo 
e do leninismo para a vitória 
após os anos 20, quando fun-
daram no Brasil um partido do 
tipo bolchevique. Ainda é hoje 
tarefa dos marxistas construir 
esse instrumento. É por isso 
nos organizamos na Esquerda 
Marxista, corrente do PSOL, 
seção brasileira da Corrente 
Marxista Internacional.

Pedro h. corrêa
pedrocorrea@riseup.net

luTa DE claSSES

(...) a direção anarquista 
da insurreição de 1918 
era baseada em uma 

organização frágil 
politicamente, (...) sem 

quadros eleitos pela base 
do movimento. 

100 anos depois da greve geral de 1918 no Rio de Janeiro 
e da repressão que caiu sobre os operários, uma greve de 
professores em Belo Horizonte é duramente reprimida pela 
Polícia Militar que é dirigida pelo governador do Estado de 
Minas Gerais, Fernando Pimentel do PT. Nós nos somamos 
a todos que dizem: abaixo a repressão, atendam as reivindi-
cações dos professores de BH

Sind-Rede/Divulgação
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 No início do ano de 1968, 
a burguesia francesa respira-
va uma calmaria ímpar. Des-
de o fim da Segunda Guerra 
Mundial, a possibilidade de 
novos conflitos armados en-
tre os estados europeus era 
nula, e as tensões entre ame-
ricanos e soviéticos na cor-
tina de ferro não passaram 
disso. Internamente, os ser-
viços públicos de bom nível e 
o crescimento econômico do 
pós-guerra garantiram uma 
relativa paz social. Contudo, 
essa suposta paz capitalista 
encontraria seu fim naquele 
que se tornaria um dos mais 
relevantes movimentos de 
massa da história, que se ini-
ciou na França e se espalhou 
pelo resto do mundo.

A intensidade e a rapidez 
com que as revoltas se es-
palharam surpreenderam os 
desavisados, a burguesia e, 
naturalmente, os reformistas, 
desesperados que eram e são 
para manter a paz entre ex-
plorados e exploradores. As 
lembranças das multidões de 
estudantes e trabalhadores to-
mando as ruas e gritando pala-
vras de ordem revolucionárias 
os perturba até hoje. Por isso, 
eles se alinham à burguesia na 
tarefa de distorcer o que de 
fato ocorreu na França há exa-
tos 50 anos, apresentando este 
importante acontecimento da 
história como se fosse uma es-

pécie de puberdade tardia da 
juventude francesa.

Na verdade, a aparente 
tranquilidade que imperava na 
sociedade francesa escondia 
um descontentamento cres-
cente da juventude e do prole-
tariado com o regime de Char-
les de Gaulle. No poder a quase 
10 anos, o ex-general veterano 
de duas guerras mundiais ocu-
para antes o cargo de Ministro 
de Assuntos Argelinos. Nessa 
posição, dirigiu a escalada das 
atrocidades cometidas pelo 
Exército francês na sua en-
tão colônia, tendo ajudado a 
articular a onda de torturas, 
sequestros e execuções que, 
décadas depois, inspiraria os 
militares sul-americanos.

A derrota na Argélia con-
tribuiu para o aumento da 
polarização social na França. 
E como acontece frequente-
mente na luta de classes, seria 
a juventude a primeira a ma-
nifestar a ebulição crescente. 
No dia 22 de março, um grupo 
de estudantes e intelectuais de 
esquerda ocupa o prédio de 
administração da Sorbonne. 
Incapaz de atenuar o conflito, 
a direção aplica medidas dis-
ciplinares e, no dia 2 de maio, 
decide fechar o campus. Qua-
tro dias depois, mais de 20 mil 
pessoas protestam contra o 
autoritarismo e sofrem violen-
to ataque da gendarmerie. No 
dia 10, novo protesto, dessa 
vez com massiva presença de 
estudantes secundaristas, é 
igualmente reprimido.

A partir desse momento, 
surge aquela que é a única 
força capaz de alterar a balan-
ça de forma decisiva: a classe 
operária. Em solidariedade 
aos estudantes, a CGT, até 
hoje a maior confederação sin-
dical francesa, convocou uma 
manifestação na qual compa-
receram mais de 1 milhão de 
pessoas. A polícia, intimida-
da, saiu das ruas. Por toda a 
parte, surgiam ocupações de 
fábricas, prédios públicos e 
estações de rádio e TV, para 
o desespero da direção refor-
mista da central. Somente em 
Paris, mais de 400 comitês 
populares surgiram. Nesses 
locais, as pessoas registravam 
suas queixas e debatiam os 
rumos da sociedade. 

A situação tornou-se tão 
desesperadora para a burgue-

sia que de Gaulle fugiu para 
a Alemanha Ocidental. Dali, 
ele planejava organizar uma 
reação sangrenta, mas não 
demonstrava muito entusias-
mo. Afinal, o Estado burguês 
na França estava de joelhos. A 
economia nacional estava em 
grande parte sob o controle 
dos trabalhadores. A juventu-
de seguia dando provas de sua 
disposição de luta. Os comitês 
ganhavam cada vez mais força. 
Todas as condições propícias 
para uma revolução socialis-
ta vitoriosa estavam dadas. 
Bastava o direcionamento dos 
comunistas e socialistas e o 
capitalismo francês, um dos 
mais importantes do mundo, 
deixaria de existir.

Mais uma vez, no entanto, 
o stalinismo e o reformismo 
uniram-se para impor uma 

derrota aos trabalhadores e a 
juventude. Utilizando a des-
culpa de que o Exército fran-
cês estava nos arredores da 
capital, ambos os partidos 
concordaram com a realização 
de novas eleições, que deram 
vitória à de Gaulle. Os grandes 
atos de rua se dissiparam. As 
ocupações de fábricas, univer-
sidades e outros setores vitais 
da economia foram desfeitas. 
A juventude, a faísca que de-
sencadeou o movimento de 
massas, ficou desolada com 
tamanha traição. Os comitês 
regionais, que chegaram a 
controlar regiões inteiras de 
Paris e outras cidades, sumi-
ram. Tudo em nome do eterno 
compromisso dos reformistas 
com a ordem vigente.

Desde 1968, outros movi-
mentos de massas eclodiram 
no mundo, inclusive no Bra-
sil. E, assim como ocorreu na 
França naquele ano, a revolu-
ção foi impedida pelo caráter 
traidor das direções burocrá-
ticas e reformistas do proleta-
riado. O estudo da experiên-
cia dos trabalhadores e jovens 
franceses em Maio de 1968 
serve para compreendermos 
que a tarefa do período atual 
segue sendo a mesma de 50 
anos atrás: a derrubada do 
capitalismo. A única forma 
de obtermos a vitória é a fir-
meza em um programa revo-
lucionário, bem como o ape-
go aos trabalhadores e jovens 
organizados sob a bandeira 
do marxismo.

foRmaÇÃo

arthur Penna
thurpena@gmail.com

Assembleia dos trabalhadores da Citroen vota pela greve

Maio de 1968 na 
França: 
revolta no coração do 
capitalismo

Manifestação em maio 68
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As mobilizações recen-
tes dos palestinos chama-
das de Grande Marcha do 
Retorno estão mobilizando 
milhares contra o Estado 
de Israel e a resposta dos 
sionistas é sufocar a mobi-
lização com terror. Trata-se 
de uma nova tentativa de 
reivindicar seu direito, não 
só de derrubar o bloqueio 
imposto por Israel e seus 
aliados, mas também com-
bater a guerra de extermí-
nio iniciada em 1947 com o 
apoio de todo o imperialis-
mo internacional.

Israel foi criado artifi-
cialmente e se justifica em 
quatro mitos que são muito 
bem descritos nas palavras 
de Ralph Shoenman em sua 
obra “A história oculta do 
sionismo”: uma terra sem 
povo para um povo sem 

terra, democracia israelen-
se, segurança e a herança 
moral. Essas não passam 
de falsas explicações para 
justificar o injustificável e, 
em especial, a herança mo-
ral baseada no holocausto, 
quando os sionistas foram 
importantes colaborados 
do regime de Hitler. 

O dia 30 de março marca 
o dia da Terra, data em que 
os palestinos protestaram 
contra o confisco de suas 

terras e deu novo ânimo 
aos palestinos levando a 
uma das ações de resistên-
cia mais conhecidas, a inti-
fada – um levante das mas-
sas que impôs um estrago 
muito maior que qualquer 
foguete lançado contra Is-
rael. Aliás, os anos de bom-
bas lançadas contra Israel 
só serviram como justifi-
cativa para que os sionis-
tas atacassem os palestinos 
impondo terror e morte. 

Somente as massas organi-
zadas podem por abaixo o 
Estado de Israel.

Uma nova mobilização 
organizada é uma arma po-
derosíssima e a única capaz 
de mudar de fato a situação 
reaproximando árabes e ju-
deus e os unificando, con-
tra a exploração e por paz. 
Não é uma medida simples, 
mas é o único meio. É ne-
cessário combater as ações 
vanguardistas e inócuas de 

grupos como o Hamas, des-
coladas do povo, que são 
inúteis para os palestinos e 
solo fértil para os sionistas 
usarem a violência.

Milhares de palestinos 
seguem a fronteira imposta 
por Israel e, armados de pau 
e pedras, continuam se mo-
bilizando contra os tanques 
e metralhadoras. A partilha 
imposta pelo imperialismo 
nega a igualdade dos povos 
e serve apenas para melhor 
dominar a região. É funda-
mental retomar a luta defi-
nida pela Organização para 
a Libertação da Palestina 
(OLP) em sua fundação. 
Apenas o estabelecimento 
de um único Estado laico e 
democrático em toda a Pa-
lestina histórica poderá pôr 
fim ao terror israelense. Só 
assim árabes e judeus po-
derão viver em paz e igual-
dade. Esta é a única saída 
que apresenta um futuro.

iNTERNacioNal

Palestina: o direito ao retorno e a nova marcha
daison colzani
daisonroberto@gmail.com

Onze camaradas da Cor-
rente Marxista Internacional 
(CMI) no Paquistão foram 
presos pelo Exército e pelos 
Rangers Sindh, um departa-
mento de Estado paramilitar 
conhecido por realizar assas-
sinatos extrajudiciais. Dos 
onze, sete foram presos no 

dia 22 de abril (domingo) e 
os outros quatro no dia 24 
(terça-feira). Cinco militan-
tes foram libertados, mas, até 
o fechamento desta edição, 
seis camaradas permanecem 
desaparecidos.

O motivo absurdo da pri-
são foi a participação destes 
militantes de Lal Salam (se-
ção paquistanesa da CMI) e 
da Progressive Youth Alliance 

(Aliança Progressista da Ju-
ventude, PYA, na sigla em in-
glês) em um ato de solidarie-
dade ao movimento Pashtun. 
Os Pashtuns são um grupo 
étnico que, no Paquistão, vive 
na região próxima à fronteira 
com o Afeganistão. Eles têm 
sido historicamente vítimas da 
opressão do Estado paquista-
nês e dos países imperialistas.

A explosão massiva deste 

movimento ocorreu após o 
assassinato do jovem Naqeeb 
ullah Mehsud, em Karachi, 
por um policial, em 13 de 
janeiro deste ano. Manifesta-
ções foram organizadas em 
repúdio a este caso, levando 
à constituição do PTM (Pash-
toon Tahafuz Moviment, 
ou Movimento de Proteção 
Pashtun). Grandes atos têm 
sido organizados pelo PTM, 
em Peshawar, por exemplo, 
no dia 8 de abril, participaram 
mais de 150 mil pessoas.

Entre as demandas dos 
manifestantes, além da con-
denação de Rao Anwar, po-
licial que assassinou Naqeeb 
ullah, está a libertação de 
32 mil pessoas “desapareci-
das”, que, na verdade, foram 
sequestradas pelo exército 
sob acusações de “ativida-
des suspeitas”. As medidas 
da chamada “guerra ao ter-
ror” na região em que vivem 
os Pashtuns, nada tem a ver 
com o combate ao terro-
rismo. A realidade é que o 
exército age em conluio com 
os talibãs oprimindo a maio-
ria do povo pobre.

A burguesia, sua imprensa, 
os partidos políticos, tem ata-
cado ferozmente o PTM, im-
pedindo a realização de atos e 
reuniões de solidariedade, in-
cluindo a ameaça de “desapa-
recer” com os organizadores.

No ato em Karachi, no 
dia 22 de abril, os camara-
das da CMI participaram co-
locando a solidariedade dos 
revolucionários marxistas 
ao movimento e a necessida-
de de uma unidade de classe 
para sua vitória. Após o pro-
testo, os militantes foram 
seguidos por agentes dos 
serviços secretos e presos 
pelo exército e pelos Ran-
gers. Até agora, continuam 
desaparecidos Karim Parhar 
(dirigente do PTM e RWF 
Qetta), Aftab Ashraf (orga-
nizador central de RWF), 
Umer Riaz (organizador de 
PYA em Islamabad), Zain ul 
Abideen (organizador cen-
tral do PYA),Gulbaz (orga-
nizador de RWF da Cache-
mira), Bilawal Baloch (de 
Quetta, vice-secretário geral 
do PYA no Balochistão).

Centenas de cartas já fo-
ram enviadas para autori-
dades no Paquistão e para 
a embaixada paquistanesa 
no Brasil, a Executiva Na-
cional do PSOL e diferen-
tes sindicatos tem aprova-
do moções pela liberdade 
e o aparecimento com vida 
destes 7 militantes. Acom-
panhe a atualização das 
informações e veja quais 
medidas de solidariedade 
você pode tomar no site 
www.marxismo.org.br.

Liberdade aos camaradas da 
CMI no Paquistão
alex minoru
alexminoru.sp@gmail.com

CMI

Campanha pela liberdade dos 7 camaradas presos por apoiar o PTM

Jovens palestinos enfrentando o Exército de Israel
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base Nacional Comum Curricular e o 
desmonte da educação pública, gratuita e para todos

Em 2014, o então gover-
no de Dilma Roussef (PT) 
aprovava o Plano Nacional de 
Educação (PNE), com valida-
de de 10 anos. Suas  metas de-
veriam ser avaliadas em 2018 
com a convocação da Confe-
rência Nacional de Educação  
(CONAE).

Na época, entidades sérias 
e muitos estudiosos já regis-
travam o descontentamento 
com o PNE que ignorava com-
pletamente as discussões da 
CONAE, ou seja, as milhares 
de discussões com a base da 
educação que foram vendidas 
como ‘participação popular’, 
os conselhos tripartites que 
delegavam discussões para 
dentro das escolas e elegiam 
representantes para discutir 
em outros níveis. Na ocasião, 
a Esquerda Marxista discutia 
que a construção da CONAE 
era uma mentira com ares de-
mocráticos, mas os reformis-
tas gritavam em alto e bom 
som que os conselhos, fóruns 
e conferências eram o modelo 
de salvação da educação.

O novo PNE aprovado em 
2014 previa a reformulação do 

Ensino Médio que já estabele-
cia de forma muito disfarçada, 
em uma linguagem “democrá-
tica”, a flexibilização da grade 
curricular em âmbito nacional. 
A partir daquele momento era 
dada a largada para a reforma 
de todo o ensino brasileiro. 

Um dos objetivos do pla-
no era a construção dos no-
vos Parâmetros Curriculares 
Nacionais, objetivo este que 
foi perseguido pelo governo 
do PT, mas só alcançado no 
famigerado governo Temer e 
que culmina, como sabemos, 
com a reformulação geral da 
educação. 

Na pauta, o Ensino Médio 
era tarefa de primeira grande-
za, como é possível observar 
nas palavras do então mi-
nistro da Educação, Aloizio 
Mercadante, em 17 de agosto 
de 2012: “Precisamos de um 
novo currículo, mais flexível, 
menos fragmentado, tirando 
um pouco dessa sobrecarga de 
disciplinas”. 

De lá para cá, muita água 
passou por debaixo dessa 
ponte e a reforma foi aprova-
da pelo governo Temer. De al-
guma maneira, o governo do 
PT encontrava resistência em 
suas bases para levar a emprei-

tada da Reforma do Ensino até 
o fim, pois, na pauta, a privati-
zação total do ensino não era 
algo fácil de ser defendida.

É nesse cenário que, no 
início de 2017, é aprovada a 
Reforma, que desmonta a  gra-
de curricular do Ensino Médio 
e o privatiza; e em dezembro 
é aprovada a Base Nacional 
Comum Curricular (BNCC), 
o documento que flexibiliza 
todo o ensino brasileiro. 

A ordem agora é imple-
mentar as medidas. Para isso, 
conforme estabelecia o PNE, 
em 2018 o governo deveria 
avaliar as metas estabeleci-
das em 2014, convocando a 
CONAE.

As etapas da CONAE es-
tão acontecendo neste mo-
mento, em todo o país, sem 
qualquer cortina de fumaça e, 
em cada fase, a revolta cresce, 
pois os professores têm cla-
reza de que a Conferência é e 
sempre foi uma mentira, que 
o objetivo das reformas é a fle-
xibilização da grade curricular 
e, portanto, a  destruição da 
educação pública.  

A CUT, CTB, CNTE, CON-
TEE, UNE e outras entidades 
ligadas aos sindicatos de tra-
balhadores e de estudantes, 

em vez  de organizar suas ba-
ses pela derrubada de todas as 
reformas do governo, optaram 
por defender até a morte as 
estruturas tripartites. A única 
ação concreta foi a de se reti-
rarem e orientar as entidades a 
não participar da CONAE. Em 
paralelo, organizam a Con-
ferência Nacional Popular de 
Educação 20018 (CONAPE). 

Curioso observar trechos 
do manifesto doa CONAPE, 
que deixa claro que as inten-
ções nada têm a ver com a or-
ganização dos trabalhadores 
pela derrubada das reformas 
do governo Temer, mas sim de 
garantir que o PNE seja resta-
belecido e ao invés de mobili-
zações e greves a ideia é fisca-
lizar as estruturas do governo:  

“Vale reiterar que, desde maio 
de 2016, após o processo de impea-

chment da Presidenta Dilma Rou-
sseff, as entidades tentaram dialo-
gar com o Ministério da Educação 
(MEC) do Governo Temer”

“O FNPE decidiu convocar 
a Conferência Nacional Popular 
de Educação (CONAPE 2018) 
como forma de organizar e man-
ter a mobilização em torno da 
defesa do PNE, da necessidade 
de monitoramento das metas e 
da análise crítica das medidas 
que tem inviabilizado a efetiva-
ção do Plano.”

Nossa tarefa é desmasca-
rar toda essa farsa e construir 
as bases para a derrubada das 
reformas e de toda esta estru-
tura podre. 
- Fora Temer e o Congresso Na-
cional!
- Abaixo a Reforma do Ensino!
- Educação Pública e Gratuita 
Para Todos!

maritania camarGo
maritaniac@gmail.com

No último dia 24 os ser-
vidores públicos e funcio-
nários terceirizados da Uni-
versidade de Brasília (UnB) 
entraram em greve para de-
fender os terceirizados ame-
açados de demissão. Alguns 
dias antes, 12 de abril, estu-
dantes já haviam ocupado a 
reitoria da universidade com 
base na mesma pauta.

A UnB passa por uma 
grave crise financeira e alega 
ter dinheiro em caixa só até 
maio. A reitoria da universi-
dade diz que até o final do 
ano o rombo deve ser de 92,3 
milhões de reais. A solução 
da reitoria parte da perspec-
tiva de aceitar essa realidade 

e aplicar um programa de 
austeridade: devem dispen-
sar 1,1 mil estagiários, re-
duzir em 15% o valor dos 
contratos terceirizados, au-
mentar o preço das refeições 
no RU e aumentar os alugu-
éis do Cebraspe. De acordo 
com o Sintfub, Sindicato dos 
trabalhadores da UnB, desde 
o segundo semestre de 2016, 
cerca de 1.500 empregados 
foram desligados.

Essa situação não é ex-
clusiva da UnB. Na Univer-
sidade de São Paulo (USP), 
mais de 350 professores fo-
ram demitidos desde 2014. 
A Universidade Federal do 
ABC (UNIFAB) reduziu em 
65% a quantidade de auxí-
lios moradia, em 43% as do 
tipo permanência e em 50% 

o benefício para alimenta-
ção na comparação entre 
2015 e 2017 entre outras 
medidas. 

A crise das universidades 
brasileiras é fruto de uma 
política de governo que bus-
ca destruir o ensino público 
brasileiro em todos os ní-
veis. Essa realidade tem se 
agravado após a emenda 95, 
antes PEC 55, que resultou 
no corte brutal de gastos 
desde a sua aprovação. Até 
outubro do ano passado, 
por exemplo, o MEC havia 
contingenciado 15% dos 
gastos com luz, água, ma-
nutenção e serviços tercei-
rizados e 40% dos gastos 
com obras e reestruturação 
de prédios de universidades 
e institutos federais. 

organizar os estudantes e 
seus sindicatos

Diante da dimensão dos 
ataques e de suas consequ-
ências poderíamos imaginar a 
UNE organizando o combate 
aos ataques. Mas até imagi-
nar alguma ação concreta por 
parte da entidade é difícil.

A UNE busca manter uma 
imagem combativa, mas não 
faz um movimento real na 
base e não vai fazer. Seus diri-
gentes não acreditam nos es-
tudantes enos trabalhadores. 

Desde o início dos anos 
90 a entidade está  atrelada 
ao estado e serve de trampo-
lim político para os candida-
tos do PCdoB. Sua direção se 
mantém por meio de fraudes 
e manobras eleitorais. Qual-
quer movimento genuíno dos 

estudantes poderia resultar 
na disputa e criação de entida-
des de bases que não se veem 
representadas na UJS/PCdoB 
e ameaçar a hegemonia desse 
partido no controle da UNE.

Para resolver a questão 
das crises das universida-
des é preciso organizar pela 
base, criar um movimen-
to de resistência em cada 
universidade do país com 
assembleias estudantis e 
manifestações. Onde não 
há movimento estudantil or-
ganizado é preciso criar CA, 
DA e DCE. Nos lugares em 
que e UJS e seus aliados re-
formistas atuam, precisamos 
disputar o espaço apresen-
tando um programa de com-
bate pela Educação Pública, 
Gratuita e Para Todos.

Somente a luta pela Educação pública pode salvar 
as universidades em crise
eVandro colzani
evandrocolzani@gmail.com

E. Deschamps, Maria Castro e Mendonça Filho ajudando a destruir a educação
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