
O mês de junho explicitou a revolta do povo contra os mas também a burocracia sindical e partidária que se 
governos, patrões e aumento do custo de vida. Explicitou coloca inclusive enquanto esquerda. Essas organizações 
também a antipatia e desconfiança dos trabalhadores em que deveriam organizar a luta dos trabalhadores, se voltam 
geral para com as direções de sindicatos, entidades estu- contra eles e os tornam auxiliares dos Governos, dos 
dantis, partidos e lideranças populares. Estas organizações Patrões e dos interesses do grande capital.
estão na maioria do tempo apenas interessadas em garantir O movimento sindical, estudantil e popular no Brasil 
seus cargos, defender interesses estranhos aos da massa da se encontra diante de um dilema: hoje as principais organi-
população, tangendo as manifestações em caráter de zações e direções (CUT, CTB, CONLUTAS, UNE, Anel, 
procissão. Essas situações demonstram que, mesmo que o etc) não representam os interesses históricos e 
povo tenha disposição de luta afim de transformar sua imediatos dos trabalhadores, já que atual-
realidade, ele é muitas vezes absorvido pelos mente elas estão integradas e cooptadas 
acordos de cúpula realizados entre pelo Estado e pelo capital, ou paralisadas 
as direções dessas entidades e o por suas interpretações teóricas e políti-
governo. cas.

Após os grandes levantes As combativas manifestações de 
populares de junho de 2013, as junho, realizadas em grande parte pela 
centrais e partidos da esquerda juventude e pela classe trabalhadora 
legal eleitoral (CUT, CTB, Força precarizada, também encontram-se 
Sindical, CGT, CONLUTAS) diante de uma encruzilhada, pois se 
convocaram uma “paralisação por um lado as ações diretas nas ruas 
nacional” ao invés de uma Greve estão sendo intensificadas, por outro 
Geral. Algumas poucas categorias os objetivos para os quais são 
realmente pararam a produção, os canalizadas essas energias em boa 
serviços e a circulação. Apesar disso, parte se perdem por conta de 
essas centrais e movimentos sociais bandeiras vagas e “moralizantes”, 
governistas e para-governistas continu- como é o caso dos protestos contra 
aram na defesa da agenda do governo e a corrupção, contra projetos de 
do Estado policial/militar, auxiliando na lei, ou contra as gestões atuais, 
repressão e na criminalização dos como se fosse um mero proble-
movimentos. ma de administração política (e 

A paralisação burocrática do dia 11 de isso em grande parte é estimulado 
julho (puxada pelas centrais sindicais) pelas organizações da própria esquerda, que se 
evidenciou toda a distância entre o levante esquecem das pautas mais concretas enquanto sustentam 
relâmpago do proletariado marginal do mês anterior e a apenas um discurso anti-governador, “fora Cabral”, etc). É 
movimentação vagarosa e assustadoramente burocrática preciso que os trabalhadores e a juventude tomem o poder 
das direções sindical/estudantil, preocupadas em defender sobre suas próprias organizações, ou que construam novas 
a ordem governamental que as favorece. ferramentas de luta que possam combater a burocracia 

sindical e partidária, de baixo para cima. A ação direta na As jornadas de junho de 2013 provaram que os 
rua deve ser transformada em auto-organização no local de trabalhadores e a juventude querem a luta e querem a ação 
trabalho, estudo e moradia, fazendo assim a necessária direta de classe. Mas eles enfrentam não somente os 
conexão entre as demandas específicas e as pautas gerais.inimigos históricos, as oligarquias, o patronato e o Estado, 
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estratégias e formas de organização para a luta. Assim o 
encontro deve ampliar e consolidar as organizações de luta 
estudantil, popular e sindical, assimilando as novas 
experiências surgidas dentro dessas dimensões. Essa 
organização visa lutar contra os efeitos e arbitrariedades 
dos megaeventos e do desenvolvimentismo neoliberal, se 
colocando contra a precarização da vida, visando a liber-
dade.

Nesse sentido, o Fórum nacional de oposições pela 
É por isso que estamos convocando um Encontro Base convoca a construção de um encontro nacional para 

Nacional de Oposições Sindicais, Estudantis e Populares debater os desafios da reorganização da classe trabalhado-
para novembro de 2013. O encontro tem dois objetivos: 1. ra e impulsionar este momento através de oposições no 
iniciar o debate sobre a conjuntura mundial junto com as movimento sindical, popular, estudantil, camponês, 
principais contradições da sociedade brasileira e 2. traçar quilombola e indígena.
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O levante de junho foi o resultado de um acúmulo de 
contradições estruturais. De um lado, um modelo econô-
mico que combinou reformas neoliberais que intensifica-
ram a exploração do trabalho e a precarização dos serviços 
públicos e da vida. Ao mesmo tempo, realizaram uma 
política de mega obras de infraestrutura que ameaçam e 
destroem a vida de camponeses, indígenas, quilombolas e 
o meio ambiente, expropriando terras e impondo um 
regime repressivo e de terror. A resistência dos indígenas e 
camponeses em Belo Monte e Jirau são os exemplos dessa mesmo tempo, os salários se mantém baixos, a liberdade 
situação. de organização é cada vez mais restrita e as condições de 

trabalho duríssimas.Nas grandes cidades do Brasil, a população vivencia 
uma situação dúbia. A “democracia”, baseada nas eleições O surgimento das táticas de autodefesa e das mídias 
periódicas se mostra cada vez mais como uma máquina de alternativas questionam o caráter autoritário e repressor do 
clientelismo. E ela é acompanhada por uma outra máquina, sistema capitalista brasileiro. Não queremos mais nem 
a de extermínio e de repressão. Amarildo não foi o primei- repressão física, nem repressão contra nossa liberdade de 
ro, nem o último. Mas foi o primeiro a colocar a centralida- expressão. Mas precisamos entender também que a tarefa 
de da luta contra o Estado racista e repressor na boca das é maior, que precisamos disputar a consciência e organiza-
massas. Ao mesmo tempo, a privatização dos serviços ção de uma classe trabalhadora de milhões de pessoas no 
públicos essenciais (transporte, educação e saúde) faz com campo e na cidade, que enfrenta inúmeras contradições. 
que a vida da juventude e da classe trabalhadora fique Logo, essas ações precisam ser uma alternativa de organi-
ainda mais precária. Perdemos parentes e amigos por conta zação no cotidiano, e não apenas no momento das grandes 
da violência policial e pela precariedade dos hospitais. Ao explosões de revolta popular.

GLP
Grupo de Luta dos Petroleiros

LSOC
Liga Sindical Operária e Camponesa

Grupo de Discussão
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Nos oito anos da Era Lula o total de assassinatos resultantes 1. A continuidade e o aprofunda-
de conflitos no campo foi de 305 vítimas fatais, uma média mento das políticas neoliberais
anual de 38 assassinatos, sendo que o pico foi o primeiro ano 

A Era PT não só deu continuidade as políticas neolibera- de governo, com 73 assassinatos em 2003. Nos oito anos da 
is, como promoveu o seu aprofundamento. Podemos citar Era FCH, totalizaram 292 assassinatos, uma média de 36 
dois exemplos: a Reforma da Previdência e as Privatizações. mortes por ano. A Era Lula totalizou 12.107 conflitos no 
Logo no primeiro ano do governo Lula/PT, 2003, tivemos a campo, contra 6.468 conflitos durante os dois governos 
retomada da reforma previdenciária, com o fim das aposenta- FHC/PSDB/PFL.
dorias integrais dos trabalhadores dos serviços públicos. E a 

Entre as principais propagandas pró-Era PT estão a 
segunda Reforma da Previdência da Era PT ocorreu no 

suposta redução da pobreza e as políticas de valorização do 
primeiro ano do governo Dilma/PT/PMDB, com a criação do 

salário mínimo. Entretanto, quem de fato tem motivos para 
fundo de previdência dos trabalhadores dos serviços públicos 

comemorar são os burgueses, pois os empresários da indús-
federais, a Funpresp. Isso significou a privatização da 

tria automobilística tiveram um faturamento líquido de 
previdência dos servidores públicos.

679,607 milhões de reais nos oito anos da Era Lula, um 
Em relação às privatizações, os governos petistas aumento de 50% em relação aos 453,340 milhões de reais 

privatizaram, e estão privatizando, o setor de circulação: faturados durante a Era FCH. Mas sem dúvidas os banqueiros 
rodovias, portos e aeroportos. Se os governos anteriores são os principais beneficiados nos governos petistas. A 
privatizaram os setores de produção e de base – siderurgia, burguesia do setor financeiro teve um lucro recorde de 199 
mineração, energia e comunicações – a Era PT privatiza os bilhões de reais, com um crescimento de cerca de 550% em 
setores de circulação. Além disso, dá continuidade aos leilões relação aos 30,798 bilhões faturados durante os governos 
dos poços de petróleo e inovou na implementação das PPPs tucanos.
(Parcerias Público-Privadas). A lei das PPPs tem possibilita-

3. As ilusões que se convertem em do a privatização dos espaços urbanos e dos serviços públicos 
revoltanas regiões metropolitanas do Brasil, destaque para o projeto 

“Porto Maravilha”, no Rio de Janeiro. Ao completar dez anos da Era PT, o conjunto da classe 
trabalhadora brasileira já se deu conta das ilusões criadas 2. Atendimento dos interesses do 
pelos governistas. A classe trabalhadora sofre diariamente Capital
com a opressão e a exploração e já entendeu que os governos 

As principais políticas dos governos petistas têm sido, petistas estão do lado da burguesia.
de fato, o atendimento dos interesses da burguesia, em 

As políticas de colaboração de classe promovidas nos 
detrimento das reivindicações históricas da classe trabalha-

últimos dez anos são desnudadas com o avanço das lutas dos 
dora. No campo a reforma agrária foi abandonada, ao passo 

trabalhadores. O número de greves estão crescendo nos 
que nos oito anos da Era FCH se assentou mais famílias do 

últimos dois anos. Durante os dois mandatos do presidente 
que nos dez anos da Era PT. Além disso, o atendimento dos 

Lula o número de greves caiu significativamente, tendo uma 
interesses do agronegócio têm sido prioridade dos governos 

média anual de 369 movimentos paredistas. Sendo o pico no 
petistas, como comprovam os incentivos à produção de 

ano de 2009 no auge dos efeitos da crise econômica no Brasil. 
monocultura da soja e aos usineiros, associados aos biocom-

Esse panorama muda nos dois primeiros anos do Governo 
bustíveis, além da aprovação do “Novo Código Florestal”.

Dilma PT/PMDB, em 2011 foram 554 greves e em 2012 esse 
Os povos indígenas e comunidades quilombolas número chegou em 873. Mais do que isso, o ano de 2013 foi 

também tiveram suas reivindicações abandonas diante da marcado pelo levante popular de junho. Milhões de trabalha-
implantação dos projetos neodesenvolvimentitas, em dores protestaram nas ruas, romperam com o governismo e 
especial a construção das grandes hidrelétricas de Belo enfrentaram as forças de repressão do Estado, ocuparam 
Monte e Jirau, e do atendimento dos interesses dos latifundiá- prédios públicos e depredaram bancos. As ilusões dão lugar à 
rios. revolta. A revolta tem que se converter em novas formas de 

organização e de luta.Os conflitos no campo se intensificaram a partir de 2003. 

Neste ano de 2013 se completam dez anos da Era 
PT. A vitória eleitoral de Lula/PT em 2002 abriu um 
novo ciclo da luta de classes no Brasil: o predomínio 
do governismo no interior do movimento sindical, 
popular e estudantil, ou seja, de políticas voltadas 
para a defesa do governo em detrimento das bandei-
ras históricas da classe trabalhadora.

O predomínio do governismo está assentado em 
ilusões construídas para justificar a defesa dos 
governos petistas, como se nesses dez anos as políti-

cas neoliberais tivessem sido abandonadas e determinadas reivindicações dos trabalhadores tivessem sido atendidas e, 
consequentemente, as condições de vida do povo brasileiro tivesse melhorado. Entretanto, a reflexão sobre as políticas 
governamentais mostram que os últimos dez anos foram, na verdade, uma década de ilusões.

DEZ ANOS DA ERA PT:
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A classe trabalhadora passa hoje por dilemas históri- O movimento dos trabalhadores nunca 
cos. Se é verdade que aumentam os confrontos e rebeliões foi “puro”. Além de tendências anarquistas 
contra a ordem estabelecida em todo mundo, frente as e comunistas, expressam-se aí políticas 
desigualdades e repressões, uma infinidade de organiza- conservadoras, que colaboram com a 
ções dos trabalhadores também se integram a economia repressão, divisão e cooptação dos 
capitalista. Está na ordem do dia uma redefinição dos trabalhadores pelo Estado. Por outro 
objetivos, métodos de luta e formas de organização: lado, destaca-se o sindicalismo revolu-
disto dependerá a autonomia da classe trabalhadora. cionário, que tem a ação direta e a greve 

geral como suas principais componentes.Foi exatamente o socialismo que 
nasceu como resposta autônoma dos Do modelo histórico de sindicalismo 
trabalhadores, programática e ideologica- revolucionário, dois desvios devem ser notados e 
mente capaz de defender seus anseios combatidos: o purismo, ou seja, a pretensão da 
imediatos e históricos. Liberalismo, absoluta neutralidade política e 
republicanismo, conservadorismo ou ideológica das organizações, uma 
monarquismo, ao fim, todos não reconhe- deformação do correto princípio 
ciam o protagonismo dos trabalhadores e do pluralismo de classe; e o 
seu lugar na revolução. Forjando prática e apoliticismo, que apesar de surgir 
teoricamente suas lutas, não tardou os trabalhadores como resposta ao parlamentarismo 
construírem uma associação internacional, dentro da de tendência social-democrata, é uma 
qual se expressavam diferentes tendências políticas, as deformação do antiestatismo e da autonomia.
principais seriam a anarquista e a comunista.

A dupla crise do capital e do tra-
balho

intervencionistas (estatizantes). A longo prazo, isto sacrifica 
o poder de pressão dos trabalhadores. Logo, quanto mais a 
política reformista é eficaz e a economia capitalista se 

A crise do capitalismo dos anos 1970 permitiu que o normaliza, mais os trabalhadores aprofundam sua crise 
pacto fordista (“aliança do Capital com o Trabalho”) fosse organizativa. Mais dependência ao regime capitalista e 
desmanchado pela iniciativa do Capital, que levou a uma menos paz, justiça e liberdade aos trabalhadores.
ofensiva contra os interesses e direitos dos trabalhadores 

Longe se ser um efeito direto e simples da reestrutura-que ainda hoje não terminou. Mas não somente o Capital 
ção produtiva em virtude das crises do Capital, a crise de entra em crise. Os trabalhadores também, e sua crise é 
organização dos trabalhadores está associada a ela por frequentemente organizativa, já que as dificuldades de 
múltiplas conexões objetivas e subjetivas. Assim, na luta de reprodução da força de trabalho ocorrem tanto nos períodos 
classes, deve-se reconhecer que as reestruturações organi-de crise do capital quanto nos períodos de sua “normalida-
zativas do proletariado podem, por sua vez, deslocar a crise de”.
para o capital. Frente as crises, o reformismo não é capaz de 

A crise do Trabalho se manifesta em duas dimensões: consolidar uma linha defensiva eficaz, muito menos uma 
na representação dos interesses dos trabalhadores e no seu linha ofensiva. E o papel do sindicalismo revolucionário é 
poder de pressão. Diante da crise do Capital, a tendência exatamente estimular as crises da ordem dominante, não 
reformista dos trabalhadores opera sacrificando os interes- capitular para salvar o capitalismo, e sustentar esta ruptura a 
ses da classe para salvar o capitalismo de suas crises através partir do Autogoverno dos Trabalhadores, que se constrói 
da conquista do Estado, pactos com empresas para promo- paralelamente desde já como um contrapoder.
ver políticas assistenciais e por políticas econômicas 

As contradições da sociedade 
capitalista

enfrentar prática e teoricamente todas as demais. Em 
primeiro lugar, pois as demais contradições (campo/cidade, 
centro/periferia, opressões e discriminações, trabalho 

As contradições objetivas existentes na sociedade manual/trabalho intelectual, étnicas, culturais, nacionais 
capitalista condicionam as tarefas de luta e organização. O etc.) estão perpassadas pelas contradições de classe, de 
proletariado não é e nunca foi homogêneo e nem se resume a modo que não se pode resolver a contradição de classe “em 
um proletariado industrial. Do ponto de vista da classe, si”, como um fenômeno puro, pois na realidade concreta ela 
existe um núcleo de contradições que devem ser resolvidas está fundida com as demais contradições. Em segundo 
para que todas as demais sejam: é a questão política e lugar, estas contradições são objetos de ação e estratégia da 
econômica, ou seja, a contradição de classes (Capital X política burguesa, e sem enfrentá-las ficamos reféns das 
Trabalho) e a contradição Estado-sociedade. abordagens burguesas, sem dar soluções autônomas nem 

para as contradições particulares nem para as gerais.Mas tomando esse núcleo de contradições, é preciso 
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