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O capitalismo em sua maior crise da História!
1
 

1 A superconcentração dos meios de produção e do mercado se ampliou com a crise 

A crise econômica mundial confirmou e acelerou uma das características da época imperialista: a da 

concentração dos meios de produção nas mãos de uma burguesia imperialista cada vez mais 

reduzida. Num período muito pequeno, o mundo presenciou uma quantidade de falências, 

concordatas e fusões nunca visto antes. Algumas das empresas mais ricas e importantes tiveram de 

implorar para que o Estado as socorresse, fosse com empréstimos milionários, fosse com a compra 

de suas ações e ativos podres. 

Por todos os setores da economia capitalista, a marca do período em que vivemos é a das falências, 

fusões e do aumento da concentração dos meios de produção e da riqueza nas mãos de cada vez 

menos burgueses. As grandes multinacionais são em número menor hoje, mas, ao mesmo tempo, 

dominam uma quantidade maior de produtos e mercados do que antes; pois, ao comprar os 

concorrentes falidos ou perto de falirem, assumiram suas marcas e os seus lugares no mercado 

mundial. Do mesmo modo, as economias nacionais perdem espaço e as multinacionais ou assumem 

diretamente um peso maior, ou se associam aos empresários locais, numa rede cada vez mais 

estreita. 

2 A validade da caracterização da época imperialista 

A economia capitalista está em crise exatamente porque não há  mais como as forças produtivas 

crescerem. Desde o início do século 20, há uma superprodução estrutural no capitalismo. É  de 

abundância, provocada pelo aumento da técnica combinada com o empobrecimento da população, 

que sofre o atual modo de produção. Simplesmente não há mais mercado consumidor para mais 

produtos. 

Esta é uma das contradições inerentes ao capitalismo: ele não  é capaz de absorver indefinidamente 

o aumento de produção, sem que isso gere deflação, queda brutal da taxa de lucros e acúmulo de 

estoques, com a consequente recessão, onda de falências e desemprego. Não existe mais espaço 

para o crescimento e desenvolvimento das forças produtivas no mundo, havendo apenas seu 

deslocamento de lugar. 

3 O mundo diante de uma crise inédita e de revoluções como resposta 

Desde que o capitalismo se estabeleceu como sistema econômico, social e político dominante, é 

comum que haja alternâncias de períodos de excesso de produção seguidos de retração na produção. 

Muitas vezes esta retração se expressa em recessão, e mais raramente em depressões, mas sempre 

por meio de destruição ou remanejamento de forças produtivas. 

O capitalismo, pela primeira vez na História da humanidade, representou um modo de produção em 

que o nível produtivo e a quantidade de riqueza excedeu em muitas vezes a necessidade humana e 

até mesmo a capacidade de consumo da população. Baseado numa produção anárquica e sendo 

incapaz de socializar os benefícios desta gigantesca capacidade produtiva instalada, o capitalismo 

aprofunda uma política de desemprego estrutural permanente, desperdícios cada vez maiores e 

destruição de forças produtivas de modo regular, como forma de criar novos vazios e espaços por 

onde possa tentar retomar algum crescimento. 
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As guerras, os gastos militares em geral e toda a capacidade produtiva ociosa - que servem para 

diminuir o excesso de produção potencial - não são o suficiente para impedir uma crise recorrente 

de superprodução. Na década de 30, após o crash de 1929, se tornou comum a cena de estoques 

sendo queimados, numa tentativa desesperada de diminuir a oferta e recuperar os preços 

depreciados das mercadorias. Esta foi a História econômica do capitalismo, desde o início de sua 

época imperialista, quando as forças produtivas pararam de crescer sob este sistema: a necessidade 

de destruir, após muito ter sido acumulado. Caso contrário, sempre geraria crises ainda maiores. 

Assim, sucedem-se crises cíclicas de superprodução seguidas de retração, sendo o período das 

crises cada vez mais fortes e com intervalos mais curtos entre uma e outra. 

Nas crises mais recentes do capitalismo, porém, quando o capital bancário e industrial já se 

fundiram completamente em capital financeiro, os recursos “queimados” não precisam mais de 

fogo. São trilhões de dólares que desaparecem no movimento de queda das bolsas, assim como 

outros trilhões reaparecem impressos pelos principais Estados nacionais, e vão irrigar a especulação 

financeira ao redor do mundo. O caráter das crises atuais não é mais meramente “cíclico” e natural. 

A crise que vivemos é superior a todas as outras porque simplesmente não há mais “válvula de 

escape” para tanta produção. 

As guerras mundiais, especialmente, hoje seriam ao mesmo tempo uma solução para destruir e 

poder recriar - como foram a duas grandes guerras mundiais - mas também colapsariam todo o 

capitalismo, pois não há mais grandes blocos opostos e os interesses dos capitalistas está disperso 

em todos os países, com investidores alemães sendo donos de empresas nos EUA, norteamericanos 

controlando a indústria na China e chineses sustentando a dívida europeia e do mundo todo... 

A superprodução é evidente e insanável: a China produziu incessantemente nos últimos anos, ao 

mesmo tempo em que não há novos mercados consumidores. A capacidade de consumo na América 

Latina já está saturada; o Leste Europeu já foi totalmente explorado; e a África ainda está num 

patamar econômico incapaz de absorver até mesmo 1% desta produção excedente. Simplesmente 

não há mais onde despejar tantos produtos! 

A insanidade produtiva, com uma produção muito maior do que é  possível ser consumida e do que 

o planeta pode aguentar sem ser preparado para isso, soma-se à supercirculação da moeda, que 

multiplica ainda mais o excesso de produção. É dinheiro gerando mais dinheiro, descolado da 

produção real, criando bolhas e mais bolhas especulativas, imobiliárias e de crédito em geral; tudo 

para artificialmente tentar aumentar a capacidade de consumo e poder dar “saída” aos milhões de 

produtos estocados sem ter quem os comprar. 

O crédito abundante empurrou este problema com a barriga, criando outro ainda maior: uma 

montanha de capital fictício. E é esta montanha que desmoronou há 5 anos e que arrasta cada vez 

mais povos e países, num efeito dominó sem fim. Tudo muito previsível e mais ainda inevitável. E 

foi o que ocorreu agora. 

E é uma crise sem fim e sem saída, pois também o socorro estatal apenas conseguiu adiar a 

quebradeira geral. No fim, a taxa de lucro das empresas não se recuperou, e o Estado 

superendividado não conseguiu garantir nem o pagamento de sua dívida, nem a reativação 

econômica. E as medidas de restrição orçamentária e arrocho salarial e para aposentados só levaram 

a menos consumo, menos vendas, menos produção e mais desemprego e crise; mais uma vez numa 

sequência previsível e inevitável. 

4 Regime democrático-burguês em xeque 
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O reflexo político de uma crise tão persistente e profunda é a desagregação institucional em curso 

na Europa, com os governos e partidos nacionais sendo sistematicamente desmoralizados e 

enfraquecidos, e a população recorrendo às greves gerais (somente na Grécia foram exatamente 30 

greves gerais em pouco mais de 3 anos) e protestos em que se questiona cada vez mais o próprio 

capitalismo e se coloca a necessidade de outro sistema. 

Pelo mundo todo, os partidos tradicionais têm sofrido derrotas, ou são eleitos sob enorme 

desconfiança. O que prima é o “voto bronca”, o “voto castigo”, etc., em que se vota no mal menor, 

no menos ruim, ou apenas para dar uma lição no governo de turno, elegendo qualquer um para seu 

lugar. Não por acaso, apenas Obama conseguiu se reeleger entre todos os países imperialistas e 

submetrópoles, com as oposições, sejam de “direita” ou “esquerda” assumindo os governos em 

todos os demais processos. 

Na verdade, há muitos derrotados e poucos vencedores nestes processos eleitorais, pois a massa 

cada vez mais rejeita a todos e não confia nem mesmo em quem leva seu voto e é eleito. A 

abstenção, os votos brancos e nulos, e os votos em “anticandidatos”, que se apresentam como 

estereótipos contra os políticos em geral, são os fenômenos que mais crescem neste momento, 

demonstrando que, apesar de não saber o que defendem até o final, as massas já percebem o que 

negam e o que rejeitam. 

A democracia burguesa está em profunda crise mundo afora, ficando claro que exclusivamente o 

direito de votar não garante liberdade nem poder nenhum, havendo apenas a chance de escolher 

qual carrasco golpeará  com o chicote. Nas ruas do mundo todo, as greves e lutas miram uma saída 

alternativa ao capitalismo, que não seja expressa nem por “a” nem “b” de dentro do sistema, e sim 

por fora e contra o sistema todo. 

5 A multiplicação, os limites e a crise das Frentes Populares 

O imperialismo, em função desta sua crise, não consegue mais tomar a iniciativa política mundial. 

Ele está acuado, tendo sido expulso militarmente da maioria de suas aventuras bélicas, onde gastou 

trilhões de dólares sem conseguir impor governos de sua confiança nem dominar o movimento de 

massas. Foi assim no Iraque e está sendo no Afeganistão. As revoluções árabes e a persistente e 

heroica revolução síria, isolada mundialmente, mas ainda de pé, mostram que a correlação de forças 

realmente mudou, e a classe trabalhadora está em movimento e num ascenso histórico. 

Nunca antes tantos países, ao mesmo tempo, assistiram processos revolucionários e lutas 

generalizadas contra o poder e as instituições burguesas como hoje. Não por acaso, nunca existiram 

tantos governos de Frente Popular ou análogos às Frentes Populares como agora. 

Estes governos burgueses, embora atípicos, pois têm à frente um partido operário, ou ao menos a 

aparência de serem governos do povo, que os trata como “seus governos”. São um dos últimos 

recursos da burguesia para salvar seu sistema, e hoje são a principal arma do imperialismo para 

tentar evitar as revoluções. 

Em função da atual correlação de forças mundial, são as Frentes Populares os principais inimigos 

dos trabalhadores, e não a “direita”, pois esta não tem forças para impor seu projeto na maioria dos 

locais. É a reação democrática, e a ilusão na mudança por dentro do regime democrático-burguês 

que tenta anestesiar e calar os trabalhadores, numa ação orquestrada do imperialismo, das 

burguesias nacionais e das direções traidoras da classe operária de combater qualquer saída e 

organização que questione a raiz dos problemas: a existência do capitalismo e a propriedade privada 

dos meios de produção. 
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6 A reação violenta das massas 

Apesar da reação democrática e das Frentes Populares e seus governos assemelhados, porém, as 

massas têm feito sua experiência de que, por dentro destas regras do jogo, ganhe quem ganhar a 

vida não vai mudar. 

Revolução esta disseminada no norte da África e Oriente Médio, onde as massas árabes 

empunharam um programa de transição, e trataram de lutar por emprego, salário, liberdades civis, 

direitos democráticos e avanços sociais; tudo ao mesmo tempo, identificando que, do mínimo ao 

máximo, só com uma revolução que varresse o velho (governo, regime, partidos, instituições, etc.) e 

construísse o novo, era possível de fato mudar. 

Onde os governos endureceram mais contra estas mudanças, ao contrário de levar ao desânimo das 

massas, estas reações fascistas e violentas do Estado provocaram reações legitimamente violentas 

por parte das massas, chegando à radicalização máxima, expressa na autodefesa no Egito, nas 

milícias na Líbia e em um exército popular em guerra civil contra o exército oficial na Síria. 

Politicamente, embriões de duplo poder (Egito, com a Praça Tahir e centenas de novos sindicatos 

expressando um novo poder paralelo ao do governo) ou mesmo organismos de duplo poder típicos 

(Líbia e Síria, com conselhos populares substituindo a autoridade estatal e armamento do 

proletariado) representaram uma novidade há muito não vista nesta dimensão; em que realmente o 

poder ficou ao alcance das mãos dos trabalhadores. 

7 O reformismo radical ou as Frentes Populares de Combate 

Diante do processo de radicalização da luta de classes e de polarização social, a burguesia se vale de 

alternativas cada vez mais “populares” e “radicais” para conter o ímpeto revolucionário das massas. 

Estes setores, que discursam com fúria e denunciam raivosamente todo o sistema, na sua política e 

no seu programa defendem a continuidade do capitalismo, sem propor a expropriação das empresas, 

ruptura com o imperialismo nem sequer o desmonte das instituições burguesas do Estado. 

Após partidos “socialistas” e Frentes Populares terem governado quase todos os países e terem 

imposto os mesmos planos de ajuste e neoliberais repudiados pela classe trabalhadora, são partidos 

ainda mais “de esquerda” e dizendo-se ainda mais “socialistas” dentro do espectro eleitoreiro os que 

se apresentam ao papel de contenção da revolução. 

Na Grécia, por exemplo, convulsionada por 30 greves gerais nos últimos anos, e estando o partido 

socialista (Pasok) desmoralizado, é o Syriza, coalizão descrita como de “extrema-esquerda”, quem 

mais cresceu. Presente nas mobilizações, com discurso inflamado e falando em socialismo, o 

Syriza, apesar de tudo isso, é um partido reformista e pró-capitalista. Nunca defendeu a 

expropriação da burguesia imperialista na Grécia, e, da mesma forma, o não pagamento sumário da 

dívida pública foi abandonado pelo “PSOL grego”. 

Na França, o fenômeno foi o mesmo. A desmoralização do PS e do PCF gerou um grande número 

de abstenções. Mas também muitos votos no que veio a ser conhecida como a Frente de Esquerda, 

que reuniu grupos supostamente “socialistas de verdade”, sob a candidatura de Jean-Luc 

Mélenchon, que obteve 11,1% dos votos. Esta “Frente de Esquerda”, porém, no 2º turno já apoiou o 

“socialista” François Hollande, que hoje expulsa imigrantes e cortou 30 bilhões de euros do 

orçamento, o que Sarkozy não teria tido condições de fazer. 

Esta “esquerda radical”, que radicaliza nas frases, se pinta de socialista, mas não conspira para de 

fato tomar o poder junto das massas, por meio de uma revolução, é apenas mais um recurso e 
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instrumento na manga que a burguesia tem, podendo se valer destas organizações em momentos de 

muita tensão social, como forma de interpor mais uma barreira e um obstáculo no caminho das 

massas em busca de uma direção realmente revolucionária. 

8 Época revolucionária, etapa ainda mais revolucionária e situação revolucionária mundial. 

Falta uma alternativa! 

Diante de toda esta crise histórica e atual do capitalismo, o grande impasse e impedimento de sua 

superação por algo superior é a crise da alternativa revolucionária. Não existe no mundo hoje 

nenhum partido revolucionário mundial, com influência de massas, e nem sequer em nível de 

vanguarda. O que existem, no máximo, são organizações revolucionárias nacionais, na maioria das 

vezes também sem uma grande expressão política ou numérica. 

De modo mais radicalizado, em alguns lugares, e, em outros, mais comedido, há uma profunda crise 

da burguesia, de seus governos e de seu modo de produção. Em particular no mundo árabe, a 

sequência de revoluções, iniciadas na Tunísia, seguida do Egito, da Líbia e agora da Síria, além dos 

inúmeros casos de manifestações que retrocederam, no que se chamou de “primavera árabe”, 

mostra que a revolução está latente no mundo todo, e que bastam algumas circunstâncias a mais se 

somarem para que a luta de classes exploda sob a forma de revoluções. 

A revolução sempre veio nestas condições extremas, mais uma vez foi a resposta dada pelas 

massas, e muitas e muitas outras vezes se apresentará diante da classe trabalhadora sem alternativas 

por dentro deste sistema. O que impede a vitória, como no passado, e como tragicamente se repete 

hoje no mundo árabe, é o comportamento completamente traidor da esquerda. Os partidos ditos 

socialistas tem uma política abertamente contrarrevolucionária, de omitir-se de sua 

responsabilidade, apenas atuando como comentaristas das revoluções alheias; ou simplesmente 

condenam as revoluções, por não se adequarem a seus esquemas de como elas deveriam ocorrer. 

Ainda há os setores que intervêm nas revoluções, apoiando... apenas para depois trair, apostando na 

recomposição do regime democrático-burguês, apenas sob outras ordens. 

Estes são os maiores inimigos das revoluções! E esse descompasso entre uma enorme oportunidade, 

por um lado; mas uma traição generalizada e ausência de uma direção coerente por outro, é que 

tornam uma necessidade ainda maior que os revolucionários se constituam como uma alternativa na 

luta.  

O que não avança retrocede, e a ligação internacional de nosso programa e iniciativas 

é fundamental. Ou se constrói uma alternativa revolucionária internacional ou a traição derrotará as 

lutas em andamento. 

9 Ruptura com o PT e com o regime democrático-burguês 

Já  tendo sido completados 11 anos dos governos do PT, a grande maioria dos trabalhadores rompeu 

politicamente com o governo Dilma, que já foi eleito sem nenhuma expectativa maior, pois a 

decepção com o governo Lula já era enorme. A frustração gerada pela traição de Lula, que manteve 

na essência a mesma política dos demais governos neoliberais, foi aprofundada por Dilma. 

O pacote de privatização envolvendo aeroportos, portos, rodovias e ferrovias bateu o recorde de 

entreguismo com a privatização do petróleo do campo de Libra, cujas reservas podem ser superiores 

a US$ 2 trilhões. O financiamento público na casa dos trilhões de reais para empresas do grupo “x” 

de Eike Batista, junto das empreiteiras do PAC, construtoras habitacionais e consórcios envolvidos 

nas obras da Copa, também totalizam uma fortuna que está sendo paga pela maioria da população, e 
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cujo endividamento irá causar ainda mais cortes no orçamento público e chamados ao sacrifício no 

futuro. 

No começo, a população ainda estava um tanto anestesiada pela enxurrada de crédito a que teve 

acesso, o que propiciou um aumento artificial do consumo, feito por meio de longas prestações, que 

agora começam a não ser pagas (a inadimplência já é recorde e é a maior dos últimos 10 anos). O 

choque de realidade chegou e a embriaguez do consumo virou ressaca. A realidade bateu à porta e 

as massas já compreendem que o governo do PT é incapaz de resolver de verdade os seus 

problemas. 

As manifestações gigantescas de junho e julho são reflexo desta nova conjuntura. E não há “pacto”, 

anúncios políticos e candidaturas a presidente em 2014 que possam impedir isto. 

10 É preciso e possível Derrotar Dilma e a burocracia sindical! 

Diante do acirramento da luta de classes, é necessária a combinação das lutas defensivas contra os 

ataques e perdas de direitos com as lutas também ofensivas, pelas conquistas que a correlação de 

forças favorável permite que sejam agitadas e que são fundamentais, sejam elas democráticas 

(direito ao aborto, casamento homossexual, cotas em concursos públicos), sejam elas do terreno 

econômico e social (estatização de empresas, reforma urbana radical, aumento geral de salários, 

redução da jornada de trabalho, passe livre no transporte, etc.). 

Toda nossa política deve ser direcionada contra o governo Dilma. A ruptura política (o que 

é distinto do voto) é majoritária entre os setores proletários, em especial dos grandes centros, e já é 

massiva também entre os setores populares. 

Há  divisão em petroleiros, em que há alguns anos metade da base da FUP rachou e construiu outra 

alternativa, a FNP; nos servidores das universidades, que votaram pela desfiliação da Fasubra da 

CUT; da desfiliação já a algum tempo da Fenasps (Previdência) da CUT; além da própria greve dos 

federais de cerca de 100 dias em 2012. Também é assim na crescente oposição encontrada em 

setores antes hegemônicos cutistas, como Correios (hoje de maioria da CTB e com peso grande da 

Conlutas), bancários (hoje há uma mesa paralela da FNOB), metalúrgicos (com ainda mais 

sindicatos contra a CUT, ou nas mãos de setores “críticos” à Articulação), e assim por diante. 

Mesmo entre muitos dos ativistas talvez alguns ainda voltem a votar em Dilma em 2014, mas isso 

se dá por total falta de opção, e não mais por que haja alguma empolgação com o PT. 

A convicção de que através do voto, sem luta, a vida pode mudar, cada vez é mais minoritária. 

Vota-se “por votar”, porque é obrigatório, para ganhar o “menos pior” e assim por diante. Os 35 

milhões de “não-voto” (abstenções, nulo e branco) de 2012 comprovaram isso de modo explícito! 

O PSOL também contrata cabos eleitorais há muito tempo, e toda sua campanha é “de dentro”, não 

havendo gente da massa se engajando por seus candidatos. O PSTU ainda tem uma estrutura de 

campanha mais militante, pelo simples fato de que suas campanhas são muito marginais e sem 

expressão eleitoral nenhuma; mas, onde fizeram campanha mais massiva e elegeram vereadores em 

2012 foi às custas da coligação majoritária com o PCdoB (Belém), ou na base de militância paga e 

campanha totalmente despolitizada (Natal). 

Esta desmoralização política e institucional, aliada ao início do ascenso no Brasil levam a um 

questionamento cada vez maior às burocracias sindicais, e se abre um grande espaço para a agitação 

revolucionária como alternativa a setores cada vez mais amplos. As jornadas de junho e julho 

mostraram perfeitamente a covardia, traição e reacionarismo da ampla maioria do movimento 

sindical, incluindo os setores considerados de esquerda.  
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11 Greves por todos os lados. O Ascenso iniciou! 

O Dieese tem registrado um aumento expressivo do número de greves ano a ano no Brasil. Depois 

de passar anos com o número de greves rondando a taxa de 300 paralisações por ano, foram 446 

greves em 2010 e 554 em 2011, o maior número de greves em 15 anos! Não apenas o número de 

greve cresceu, mas o de grevistas também: de 1,6 milhão em 2010 para 2 milhões em 2011, após 

muitos anos abaixo de 1 milhão. 60% das greves em 2011 ainda foram no setor público, mas há um 

crescimento muito grande de greves no setor privado. 

Em 2012, as greves bateram recorde outra vez, e, além do número delas e dos participantes, 

colocaram em cena o fantasma da greve geral! Por ramos, ao menos, podemos tratar de ao menos 5 

momentos em que houve paralisação nacional de setores, unificando de norte a sul do Brasil. 

Nada foi mais impactante e incrível, porém, que a greve dos servidores públicos federais, que 

atingiu mais de 40 categorias e incendiou o Brasil! Em algumas semanas, nada funcionou no 

serviço público: universidades, hospitais, emissão de passaportes, pesquisa, demarcações, perícias 

no INSS; nada! A própria imprensa reconheceu que foi uma greve geral pública, de fato. E que só 

foi interrompida e derrotada por uma política criminosa, que incluiu a Conlutas, PSTU e PSOL, de 

se recusarem a chamar a greve geral de todos os trabalhadores, que estava caindo de madura; 

deixando que a greve dos SPFs fosse se esgotando e isolando, para acabar com um péssimo acordo, 

que estas correntes assinaram junto da Articulação Sindical-PT. 

As lutas contra os aumentos ou pela redução das passagens neste ano mostraram outra vez este 

mesmo enredo, com a burocracia sindical, presente da direção da Conlutas à CUT, ausente ou 

fazendo pior ainda: brigando para canalizar o ódio popular em votos no ano que vem, e fazer dos 

protestos meros atos comportados dentro do que o regime burguês permite e não lhe incomoda. 

É por isto que faz parte de nossa agitação há mais de um ano a defesa da greve geral no Brasil. Nós 

somos oposição à direção da Conlutas, e construímos o Bloco Classista, Anticapitalista e de Base, e 

defendemos uma ruptura com a atual política desta central, de conciliação de classes, capitulação ao 

governo e alianças permanentes com correntes governistas, traidoras e oportunistas. 

12 Organismos de poder popular e operário, em oposição aos reformistas. 

Devemos sempre tentar colocar as massas em ação e desenvolver organismos de poder da nossa 

classe, seja através de delegados sindicais, lideranças de bairros ou entidades estudantis. É preciso 

fortalecer ou construir organismos dos trabalhadores em todas as lutas, pois nosso programa só 

poderá ser colocado para ação e só poderemos agitá-lo por completo na medida em que existam 

condições para isso, ou seja, na medida em que a classe trabalhadora esteja em movimento e 

organizada em seus organismos. 

Isso determina a postura que vamos ter com as direções contrarrevolucionárias, incluindo os 

governistas e a esquerda eleitoreira. Quando mais próximo de grandes lutas e mobilizações de 

massas, isto é, quanto mais próximo da revolução, mais os reformistas vão mostrar a cara e trair as 

lutas para salvar ou seu governo, no caso do PT e PCdoB, ou seus interesses burocráticos e 

parlamentares, no caso do PSOL e PSTU. 

O PT é governo e burguês; o PSTU é oposição e tem uma base proletária. Mas ambos, hoje, 

apresentam políticas por dentro do capitalismo: o PT defende o neoliberalismo de Dilma, e o PSTU 

capitula e acaba por assumir um programa burguês nacional-desenvolvimentista, que é o que 

defendeu nas eleições passadas, na Frente que teve com o PSOL, na aliança com o PCdoB, e 

mesmo onde saiu sozinho! Mesmo que mantenha um discurso radical dentro dos organismos 
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internos, o PSTU, para a população, é apenas um apêndice do PSOL, e de seu discurso de “ética na 

política” e capitalismo humanitário. 

13 As Jornadas de Junho e Julho 

Os protestos que estouraram para impedir os aumentos das passagens de ônibus se converteram em 

lutas dos 99% de brasileiros contra os 1% de políticos profissionais, governantes corruptos e 

burgueses que nos exploram diariamente nas lojas, escritórios, bancos, fábricas, escolas, 

universidades, hospitais, etc. Assim como a luta contra a derrubada das árvores e fim de um parque 

na Turquia, as passagens no Brasil foram a centelha para que explodisse um movimento incrível, 

que mobiliza centenas de milhares trabalhadores e jovens e contagia outros milhões que apoiam o 

movimento. 

O Brasil está vivendo um momento histórico. As manifestações reuniram mais de 2 milhões de 

pessoas simultaneamente, ultrapassaram a pauta dos transportes e colocaram em debate  a 

corrupção, o preconceito, a opressão e a exploração. Em duas semanas de lutas, mais de 500 cidades 

foram testemunhas de multidões de jovens e trabalhadores que saíram às ruas, os quais impuseram a 

redução da passagem em cerca de 100 cidades! Além disso, estados como o RS, e cidades como 

Goiânia tiveram que adotar o Passe Livre, ao menos parcialmente, mostrando que os governos 

diziam impossível passou a estar ao alcance da mão. 

A luta do transporte público passou por um furacão, em que manifestantes derrotaram empresários, 

governos (de todos os tipos e partidos), as mentiras da imprensa e a polícia, com suas bombas, 

cassetetes e balas de borracha. Mas não apenas isso: foram derrotadas a PEC 37, que aumentava a 

impunidade dos políticos e quadrilhas de corruptos; a iniciativa homofóbica batizada de “cura gay”; 

além de se tornar hedionda a corrupção e ter avançado o passe livre e a destinação de parte de 

verbas do petróleo para a saúde e a educação. E a população já sabe o que levou a isso: a luta! Não 

foi nenhum partido de eleição, deputado, vereador, ação judicial ou abaixo-assinado que conquistou 

isso. Só a luta muda à vida, e foi nas ruas que o povo pôde mostrar sua força! 

Notou-se também uma radicalização muito forte nessas lutas, que claramente questiona, ainda que 

de forma desorganizada e inconsciente, as instituições de poder no Brasil. Em todos os estados, as 

prefeituras e palácios de governo foram escrachados, inclusive havendo ocupações em Belo 

Horizonte e Belém. Em Brasília o ato em que o Congresso foi tomado de manifestantes é expressão 

disso. Além disso, houve um enfrentamento bastante forte com as polícias, fazendo com que a 

experiência com a instituição de repressão do capitalismo também esteja sendo feita, necessitando o 

debate sobre a violência como forma de resistência e autodefesa pelos trabalhadores e juventude. A 

tentativa do Congresso nacional de aprovar medidas defendidas por setores do movimento de 

massas demonstra nada mais que a crise profunda das instituições de poder e do Estado burguês. 

14 Muda o protagonista 

Durante as jornadas foram os trabalhadores desorganizados e a juventude que protagonizaram os 

protestos. Isso se deveu principalmente à gigantesca pressão econômica que estes setores têm 

sofrido e que foi agravada com o aumento das passagens. Isso determinou a forma de organização e 

o programa destas manifestações. 

Tanto as centrais sindicais quanto os partidos eleitoreiros, quando finalmente se somaram às lutas, 

posteriormente às primeiras manifestações, estas já eram de massas. Na maioria das cidades, foi o 

sentimento generalizado de ódio pelos governos que levou estes setores a se mobilizarem apenas 

por convocações feitas pela internet e nos próprios atos. Estes setores, por estarem majoritariamente 
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desorganizados, não tiveram travas para ampliar as pautas de reivindicação e nem na radicalização 

nos métodos de luta, primando a ação direta e o enfrentamento com as policias. 

Deste primeiro momento, surgiram organizações que aglutinaram estes setores com setores 

organizados dos trabalhadores e da juventude, formando uma grande frente de lutas, que não tem 

aparato e que se guia pelos princípios da democracia operária. 

Contudo, neste novo momento em que vivemos, estes setores acalmaram seu ódio com a redução 

das passagens e com outras conquistas e, em parte, se desiludiram com a traição de certos grupos 

organizados, governistas (tendências do PT, PCdoB, MPL, etc) e da esquerda eleitoreira e 

oportunista (PSTU, PSOL, certos grupos anarquistas) que deliberadamente esvaziaram e boicotaram 

estas organizações e os atos convocados. 

Daqui em diante, serão as greves, piquetes e paralisações que se multiplicarão. Os trabalhadores 

organizados possivelmente tomarão a frente do ascenso, e já estão mostrando sua força, combate e 

sua vontade de romper, tanto com os governistas quanto com os eleitoreiros e oportunistas. Essa 

mudança de protagonistas, ao invés de enfraquecer as lutas, podem permitir que elas produzam 

conquistas mais estruturais, já que os trabalhadores organizados têm em suas mãos o poder de 

atacar o coração do capital: a produção e a circulação de mercadorias. 

15 Paralisação nacional X Greve Geral 

As centrais sindicais ligadas ao governo, CUT, CTB, Força Sindical, UGT, utilizaram as datas do 

dia 11J e 30A para defender a pauta do governo Dilma e de suas correntes políticas, fazendo coro 

com a reforma política que vinha sendo costurada pelo governo como forma de desviar a luta das 

ruas. A CSP-Conlutas, por sua vez, ao invés de chamar uma Greve Geral, a real necessidade dos 

trabalhadores, tratou essa data como um dia de greves e paralisações, o que foi um erro, pois se 

poderia parar o país neste dia! Há disposição da base em dar o recado aos patrões e governos e parar 

a produção nas fábricas, lojas, transportes e serviços, mas as entidades sindicais, que se assustaram 

com a explosão das lutas sociais, entraram tardiamente nos atos, e nunca acreditaram na verdadeira 

força dos trabalhadores. 

A situação política mudou radicalmente no Brasil! Todos podem ver! Mas por mais fantásticas que 

sejam as manifestações em todo o país, elas só não serão frustradas se, além de belas imagens, 

questionarem de fato com quem fica a riqueza do país: os empresários, banqueiros, latifundiários e 

industriais, que se apropriam do resultado de nosso trabalho, via lucros, isenções de impostos, 

rendas e juros que todos os dias assaltam nosso bolso. E para avançar nesse sentido é preciso 

fortalecer a luta dos trabalhadores sindicalizados e ajudá-los avançar rumo a um enfrentamento 

direto com os governos e com as direções oportunistas e traidoras dos sindicatos. 

Para derrotar o governo Dilma (PT), o Congresso Nacional corrupto, os governos de todos os 

partidos em nível Federal, Estadual e Municipal e a burguesia em geral, é hora da GREVE 

GERAL! Contra a inflação, a violência urbana e rural e por investimentos massivos na saúde, 

educação, transporte. Os servidores Públicos Federais já mostraram que isso é possível, assim como 

as paralisações nacionais inclusive, a do dia 01J. É um crime que a CSP-Conlutas não tenha 

convocado a Greve Geral nos três momentos em que teve a chance. A Greve Geral hoje é a melhor 

possibilidade que temos para derrotar o capital, conseguir conquistas profundas, reorganizar todo o 

movimento operário, estudantil ou popular e elevar o ânimo das massas novamente. 

A realidade comprovou aquilo que, nós solitariamente, enquanto o Bloco Classista, Anticapitalista e 

de Base (uma fração pública da CSP-Conlutas) defendemos desde a greve dos SPF’s de 2012: que a 
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CSP-Conlutas deveria agitar a necessidade da construção de uma greve geral. A convocação e 

construção de uma Greve Geral já passou da hora. 

Vamos parar as empresas, bancos e fábricas; deixar os ônibus, metrôs e trens parados e mostrar que, 

como no resto do mundo, no Brasil é preciso derrubar tudo que está aí e construir um governo dos 

de baixo, dos trabalhadores e trabalhadoras. O Brasil precisa mesmo acordar e, aqui como lá fora, é 

hora da revolução operária e popular! Tudo pode começar com a mobilização e a Greve Geral! 

16 Os governistas 

Hoje, diante da retomada das lutas por parte da classe trabalhadora, as organizações controladas 

pelos governistas, mais do que nunca, mostram sua natureza nefasta, tentando recompor o regime e 

o governo desacreditados pela massa, numa reedição do que também fizeram após a eclosão do 

escândalo do mensalão! CUT, CTB, Força e demais são as maiores inimigas dos trabalhadores para 

que se possa colocar o proletariado em ação na luta contra os ataques que sofre e pela conquista de 

sua pauta! Mesmo quando a burocracia é obrigada a chamar alguma luta, como foi forçada a fazer 

em 11 de julho deste ano ou no dia 30 de agosto, o faz para dispersar a base, por meio de atos de 

fachada, como ficou claro em SP e Brasília, onde nem sequer assembleias foram chamadas para 

mobilizar os trabalhadores e os atos foram restritos aos liberados dos sindicatos, no máximo com a 

base “liberada” para ficar em casa de folga, quando não tendo que trabalhar sem paralisação 

alguma. 

A verdade é dura, mas não pode ser embelezada: a existência da CUT e de seus fóruns é um 

retrocesso para a classe trabalhadora, que precisa varrer todo este lixo burocrático e patronal, como 

fez com os velhos pelegos do período da ditadura; e somente lutando contra este tipo de 

sindicalismo de cúpula e entreguista é possível apontar um caminho independente de luta aos 

trabalhadores. 

A CNTE, a Contraf, a FUP, a Fentect, a Fenadados e tantas outras já estão politicamente mortas, 

assim como a CUT e a CTB! Reconhecemos que elas ainda são poderosos aparatos eleitorais e 

financeiros, mas isso não mudará tão cedo, já que é do imposto sindical e de gordos repasses 

governamentais que sobrevivem, o que não acabará! Assim, o que deve nortear a ação do 

sindicalismo classista e combativo é a necessidade dos trabalhadores, e essa, cada vez mais, é a de 

romper com estes organismos e construir uma alternativa política de luta! Séria, honesta, com uma 

direção que atenda os reais interesses da base! 

Nós do MRS onde atuamos defendemos estas políticas, no Sindicato dos Trabalhadores da ECT do 

Rio Grande do Sul (Sintect-RS) lutamos junto a base e aprovamos um novo estatuto que faz que os 

liberados voltem a base depois de 6 meses e impede a reeleição para os cargos da direção, além de 

ter sido aprovada a proporcionalidade nas eleições da direção, entre outras questões como o 

fortalecimento dos conselhos sindicais, criação de uma secretaria LGBTT, etc. Juntos a isso, 

lutamos pela desfiliação do sindicato à Fentect e pela construção de uma federação classista, anti-

governista, de luta e controlada pela base. 

17 A esquerda eleitoreira 

Todos que sempre se acostumaram à imagem de radical do PSTU, justa ou injustamente, se 

surpreenderam pela postura de retaguarda deste partido nos atos de junho e julho que transformaram 

o Brasil e levaram milhões de pessoas às ruas. O PSOL, que há muito tempo se comporta como um 

pequeno PT, nem se fala. 
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Ambos partidos levaram um susto com o início das manifestações, depois de passarem todos os 

últimos anos inflando a bola do governo Dilma, acreditando em pesquisas que lhe davam 80% de 

aprovação e, por conta disso, capitulando a seu governo e se recusando a combatê-lo diretamente.  

A CSP-Conlutas, central dirigida pelo PSTU, por exemplo, levou mais de 2 semanas até entender o 

que ocorria e iniciar a participar dos atos com alguma coluna. Mas isto foi só o começo. 

A política baseada em aspectos econômicos e eminentemente corporativos levada aos atos pelo 

PSTU, que em nenhum momento levantou a bandeira sequer de “derrotar Dilma”, quanto menos de 

Fora Todos, ou Fora alguém... , se somou à recusa de chamar o dia 11 de julho como uma Greve 

Geral, repetindo o mesmo em 30/08, entre tantas outras provas da política oportunista e 

amedrontada do PSTU, de dar um passo além do que o conservadorismo para o qual ganhou sua 

militância apontou nos últimos anos. 

O PSTU e o PSOL adotaram a conciliação de classes com medo do descontrole da multidão! 

Correram para os braços do presidente do PT, o chefe dos quadrilheiros que dirigem este partido, 

Rui Falcão, para tratarem de se protegerem uns aos outros! Só faltaram chamar as PMs, a Força 

Nacional e as Forças Armadas para organizar esta bizarra “autodefesa” antifascista, da qual faziam 

parte os donos do poder e chefes da repressão no Brasil todo! 

O PSOL como era de se esperar em, todas as oportunidades que teve transformou a vitórias das 

jornadas de Junho em Julho de palanque para seus candidatos a vereadores, deputados, etc. Assim 

como a mídia burguesa para promover seus candidatos e se diferenciar dos “vândalos”. 

Não há dúvidas que, do início ao fim, a linha do PSTU foi de um pacifismo, legalismo e 

institucionalidade que foram chocantes! Nada como a experiência de milhões nas ruas para por em 

xeque e à prova os revolucionários de discursos e ver o quanto eles podem mudar e passar a repetir 

o discurso antes patrimônio dos grupos mais oportunistas, de que “é necessário ter calma”, não 

provocar, encerrar os atos, ter responsabilidade... Tudo isso com centenas de milhares de pessoas 

nas ruas! Dispostas, em massa, a ir muito mais adiante. 

Ao contrário do que disse o PSTU, os Black Blocs não são os principais inimigos nas manifestações 

brasileiras, nem em qualquer lugar do mundo hoje em dia. Os Black Blocs, ao menos neste 

momento, estão na mesma trincheira de luta que os revolucionários, mesmo com todos seus erros. 

Ao contrário dos pacifistas, dos eleitoreiros e dos oportunistas de plantão, que simplesmente não 

acreditam na força das ruas e tentam desviá-la o tempo todo para dentro do sistema. Estes, sim, não 

parecem, mas são os verdadeiros inimigos do avanço do processo revolucionário, aqui ou em 

qualquer outro lugar. 

Por isso, tantos nos atos quanto dentro dos sindicatos em que atuamos, fomos à linha de frente de 

uma política classista e de luta, que não vende sua independência de classe por migalhas, como o 

imposto sindical ou o dinheiro do fundo partidário. Somo contra as alianças com os partidos e 

organizações governistas nas ruas, nos sindicatos ou nas eleições. O PSTU e o PSOL não só traíram 

as jornadas de Junho e Julho como não chamam os trabalhadores a romper com CUT. Eles se 

negam a romper com as federações governistas e não convocaram ou organizaram a Greve Geral. 

O MRS em sua atuação na direção do Sindicato dos Bancários do Rio Grande do Norte junto com a 

base convocou um encontro com os sindicatos de luta e com as oposições classistas e anti-

governistas e organizou em encontro destes sindicatos e oposições de bancários, rompendo com a 

política do PSTU/CSP-Conlutas (que construía o MNOB) que se resumia a fazer reuniões e 

capitular para os governistas. O encontro foi vitorioso e foi construía a Frente Nacional de Oposição 



12 

 

Bancária (FNOB), que hoje tem sua própria mesa de negociação com o governo, onde leva adiante 

as demandas da base e não se curva aos patrões e seus governos. 

18 Por um sindicalismo classista, anti-governista e de luta 

Hoje, ao contrário da sanha por ganhar cargos e liberações a qualquer custo, é preciso reforçar o 

trabalho de base em cada categoria e mobilizar os trabalhadores contra o governo Dilma, que 

centraliza todas as operações da burguesia contra a juventude e o povo trabalhador. 

Nós do MRS e do Bloco Classista, Anticapitalista e de Base - que aglutina a oposição de esquerda 

dentro da CSP-Conlutas - somos contra a mudança de rumos, a burocratização dominante e a 

conciliação de classes adotada pela maioria de nossa central, e lutamos por um novo sindicalismo!  

Não um sindicalismo inédito e abstrato, nunca antes existente; mas o velho, histórico e combativo 

sindicalismo classista, que se recusa a ser parte de fóruns tripartite, que devolve cada centavo do 

imposto sindical, que não entrega direitos sem lutar, e que é parte de uma luta maior, que começa na 

defesa dos interesses imediatos dos trabalhadores, mas avança até a defesa do socialismo e do fim 

da exploração e do preconceito, sem dissociar uma coisa da outra - onde a luta econômica anda 

junto com a luta política, sempre adotando táticas e estratégias revolucionárias, combativas, 

conspirativas, não dando nenhuma trégua à burguesia e seus governos! 

Por isso, defendemos a construção de uma campanha imediata de rompimento dos trabalhadores 

com a CUT e demais centrais sindicais governistas e suas federações e fóruns. Assim como a 

construção de uma Greve Geral, a unificação das posições e direções de luta, classistas e anti-

governistas, em frente e federações nacionais que unifiquem as lutas contra os patrões, seus 

governos e seus lacaios burocratas e traidores. Pela construção de um sindicalismo de luta e pela 

base por meio da construção de campanhas pela mudança dos estatutos dos sindicatos, para proibir 

reeleições, liberações por tempo indeterminado, jettons, pela proporcionalidade e pela devolução do 

imposto sindical. 

19 Os novos organismos 

Durante este período de luta radicalizada que ocorreu durante os meses de junho e julho e que ainda 

hoje se pode ouvir os ecos, surgiram uma série de organismos que funcionam como frentes únicas 

entre organizações proletárias, de várias matizes ideológicas, com as massas de independentes 

desorganizados que tomaram as ruas. Estes organismos de massa serviram principalmente para 

convocar e definir os detalhes e o caráter das manifestações assim como formas de resistir e 

combater a repressão policial levada a cabo pelos governos. Contudo, em alguns momentos 

avançaram muito e chegaram a ocupar câmaras de vereadores e de deputados e agir como 

assembleias populares que redigiram projetos de lei que refletiam os interesses das massas. 

Em várias cidades e sob diferentes nomes (Bloco de Lutas, Fórum de Lutas, etc.), estes organismos 

serviram de catalisadores dos elementos mais combativos e acumularam na forma do programa de 

da forma de organização a experiências das massas de trabalhadores e da juventude desorganizadas 

e que se negaram a tomar como direção os grupos governistas ou a esquerda eleitoreira e 

oportunista. Por isso mesmo hoje estes organismo ganham tamanha importância. Por um lado, 

grandes setores do proletariado veem neles uma referência de luta assim como os tomam como 

direção, por outro lado o acirramento das lutas sindicais e a enorme quantidade de direções traidoras 

levarão muitos trabalhadores organizados e buscar novas alternativas de direção e organização. 
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Por isso, é fundamental fortalecer estes organismo, participando neles e lutando para expulsar deles 

os elementos governistas, que tentam a todo custo destruí-los ou transformá-los em braços dos 

governos como a CUT, o MST e a UNE. 

Quando as massas voltarem às ruas terão confiança e se referenciarão por estes organismos, que, 

pelo seu próprio caráter, engloba em sua base setores que nunca estariam nos sindicatos. Serão 

nestes organismos que os setores organizados do proletariado poderão unificar forças com os 

setores desorganizados da sociedade e trazer para as ruas as demandas e a forças daqueles que estão 

excluídos dos sindicatos. Com uma direção revolucionária a sua frente estes organismos podem se 

transformar nos embriões de duplo-poder que serão os órgãos de governo dos trabalhadores. 

20 A luta contra os governos e a repressão das lutas 

O governo Dilma, os governadores e prefeitos, de todos os partidos, seguem atacando os 

trabalhadores. O dinheiro que eles “perderam” de roubar nas ações que foram derrotadas, eles 

pretendem recuperar com mais ataques, como o corte do orçamento de R$ 15 bilhões anunciado por 

Dilma, ou a inflação que aumenta o custo de vida. Por isso, não adianta ganhar de um lado e perder 

do outro! Os trabalhadores precisam colocar todos eles para fora! É Fora Todos: Fora PT, PSDB, 

PMDB, DEM, PCdoB... Só a luta dos trabalhadores conquista, e as manifestações têm que ser ainda 

maiores daqui por diante, desta vez para exigir a estatização de todo o transporte público, sem 

indenização; o Passe Livre para TODOS; a redução da jornada semanal de trabalho para 36h; o 

aumento geral de salários para fazer frente ao aumento a inflação; o fim do repasse de verbas 

públicas para as obras da Copa; e o não pagamento das dívidas públicas para que se tenha dinheiro 

para investir na saúde e educação! 

No Brasil, o Governo Dilma foi colocado contra a parede nesse processo todo de mobilizações a 

nível nacional. O PT foi obrigado a se agarrar como nunca à direita tradicional para tentar conter as 

mobilizações. É emblemática a aparição de Alckmim e Haddad em São Paulo, juntos anunciando a 

redução das passagens, o que os mesmos haviam dito dias antes ser algo impossível. Da mesma 

forma, o envio da força de segurança nacional de Dilma para reforçar a tropa de choque de 

Anastasia (PSDB-MG), ou a PM de Tarso Genro (PT-RS) jogando bombas e espancando 

manifestantes para defender o prefeito Fortunatti em Porto Alegre. 

Nossa bandeira, contra todos eles e tudo isso, deve ser que todos se vão, de “FORA TODOS!” eles 

e que seja o povo e a classe trabalhadora a construir um novo governo e uma nova sociedade. 

O reflexo de tantos ataques, por um lado; e da crescente resistência dos trabalhadores, por outro, 

é uma luta política semanal, em que é preciso avançar na apresentação de uma proposta clara de luta 

e de um programa classista de saída da crise. Os lutadores precisam se colocar na ofensiva contra os 

ataques do governo, a exemplo do que tem ocorrido na Europa e países árabes, onde ocorreram 

diversas greves gerais e lutas radicalizadas. Ainda não estamos no mesmo patamar, mas é preciso 

responder à altura aos ataques que temos sofrido, o que exige que se interrompa a atual política do 

conjunto das centrais sindicais, que apenas reagem a eventuais ameaças de retirada de direitos, e são 

incapazes de mover-se por uma pauta própria, de combate ao governo Dilma colocando as centenas 

de lutas dispersas que existem sob uma mesma luta geral contra o governo, os patrões e as 

instituições que os defendem. 

A autodefesa é um princípio para os revolucionários, pois a classe dominante não cessará a 

exploração de modo pacífico. O monopólio da violência por parte das instituições burguesas deve 

ser combatido ideologicamente, por meio de políticas específicas e de ações organizadas. Não há 

revolucionário, e nem mesmo ativista coerente, que não compreenda que é imprescindível se 

enfrentar com os aparatos repressivos e que se disponha a levar isso à realidade concreta. 
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Nem sempre será possível devolver as balas da burguesia, e a resposta operária normalmente 

será inferior às ações da classe dominante. Nossa reação não se baseia na mágoa, no desejo de 

vingança ou em conceitos morais de ter que reagir porque é o “certo”, o “corajoso” ou o “justo”. 

Reagir é um dever, às vezes de modo bastante modesto, outras mais ousada, porque é com a 

autodefesa e com a preparação da classe trabalhadora aos enfrentamentos da burguesia que se 

avança em direção à insurreição vitoriosa, tanto como quando se educa a massa sobre a natureza da 

Justiça e do parlamento, ou quando desenvolvemos as greves também para questionar a propriedade 

privada sobre os meios de produção. 

A autodefesa e suas formas de existência (um cordão de manifestantes num ato, bandeiras com 

mastros de madeira maciça ou de ferro para eventual necessidade de defesa, atirar pedras ou fazer 

barricadas para deter o avanço da barbárie da polícia) são parte essencial de qualquer luta e não 

compreendê-lo ou não levá-lo à prática é literalmente desarmar os lutadores e colaborar com a 

destruição física das mobilizações. Ao contrário do que Gandhi e seu colaboracionismo pacifista 

pró-imperialista pregaram e adotaram, não há mudança sem ruptura com o velho, que reage 

violentamente. Para não ser massacrado como formigas, como as massas sírias são em algumas 

cidades, ou para não ser uma semicolônia como se tornou a Índia, é preciso lutar com marchas, com 

organismos populares, mas também com armas! 

21 A luta contra a opressão 

A burguesia e seus governos usam do racismo, do machismo e da homofobia, como formas de 

arrancar mais lucro destes setores da classe trabalhadora como também para inibir que estes lutem e 

se enxerguem enquanto classe. Fora a lógica clássica do dividir para conquistar onde a burguesia 

usa destes preconceitos para jogar os trabalhadores uns contra os outros, a manutenção da 

discriminação gera grande parte dos lucros da burguesia. 

Por isso mesmo, para lutar contra a burguesia, é essencial levar adiante as lutas contra a opressão 

em suas várias manifestações, tanto como forma de solidariedade com esses trabalhadores 

superexplorados e perseguidos, quanto como forma consequente de lutar contra a acumulação 

capitalista. É necessário levar adiante uma luta consequente contra a homofobia, o machismo, o 

racismo e a xenofobia. 

É preciso lutar junto com as mulheres pela legalização do aborto, contra o estatuto do nascituro e a 

bolsa estupro. Com os companheiros LGBTT, pela criminalização da homofobia, pela legalização 

do casamento gay e pelo direito de adoção de crianças por casais gays. E junto com os negros e 

indígenas, pela criminalização efetiva do racismo, pela implantação de políticas de compensação 

histórica e pela imediata remarcação das terras das reservas indígenas e pela titulação das terras 

quilombolas; que os indígenas e os quilombolas tenham direito à autodefesa armada contra qualquer 

um que tente lhes tomar as terras. Por fim, cabe a nós lutar pelos direitos a se fixar no Brasil a todos 

os imigrantes ilegais, com totais direitos civis, não precisando nenhum tipo de processo ou 

constrangimento burocrático para isso. 

22 A revolução é internacional 

O capitalismo se internacionalizou de tal forma que a burguesia imperialista hoje em dia é uma 

só classe sem nação. Portanto quando lutamos contra o capitalismo, no fundo lutamos contra uma 

só burguesia imperialista internacional e contra seus lacaios e sócios menores, dos países 

periféricos. Isso unifica ainda mais nossa luta com os proletários de outros países, afinal lutamos 

todos contra um pequeno grupo de burgueses imperialistas. Por outro lado isso faz com que cada 

luta específica em qualquer cidade do mundo se torne uma luta de vida ou morte do capitalismo, 
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afinal quando a produção ou a circulação de mercadorias para no Cairo, em Pretória ou em São 

Paulo é sempre a mesma burguesia a ser afetada e sempre a mesma burguesia que irá acionar todos 

os mecanismos de repressão e de traição das lutas para impedir a vitória daqueles trabalhadores. 

Por estes motivos, as lutas na Europa e as revoluções no Norte da África e no Oriente Médio têm 

que receber não somente apoio moral dos revolucionários do mundo todo, mas também apoio 

material (armas, brigadistas, remédios, roupas, dinheiro) e também apoio político, com a formação 

de comitês de solidariedade que organizem manifestações que exijam nosso governo a romper 

relações com o governo Assad por exemplo, ou Israel, e que também denunciem o papel pró-

imperialista do governo Dilma que ainda não retirou as tropas brasileiras do Haiti. 

Chega de palavras vazias jogadas ao vento. A revolução e o governo dos trabalhadores só poderão 

triunfar quando a última fortaleza capitalista for derrotada. Os que lutam consequentemente pela 

vitória da classe trabalhadora devem ser os primeiros a apoiar, se preciso empunhando armas, a luta 

em outros países, para garantir conquistas estruturais e duradouras. Para a revolução ser vitoriosa, é 

preciso agir e mobilizar as massas de todo o mundo em apoio às revoluções árabes, e outras 

revoluções futuras. Só isso atacará de fato o imperialismo, enfraquecendo suas forças e elevando o 

ânimo do proletariado a nível internacional, ao mostrarmos que é possível para a classe trabalhadora 

tomar o poder e governar por si própria. 

23 Um programa revolucionário para as massas brasileiras 

A construção de uma organização que represente e defenda os interesses dos trabalhadores 

no Brasil é uma necessidade urgente. Uma organização completamente diferente das que existem 

atualmente! Que atue sempre e permanentemente priorizando a ação direta nas lutas; que não seja 

eleitoreira; que lute pela construção de uma verdadeira revolução em nosso país!  

Uma organização sem chefes burocratizados, carreirismo, caudilhos ou parlamentares todo-

poderosos. Uma ferramenta da luta dos negros, mulheres, LGBTs, indígenas, jovens, idosos e 

explorados em geral! Que coloque o internacionalismo e a luta pelo socialismo em todos os 

momentos, associando a defesa do emprego, da terra, da moradia e do salário à necessária 

expropriação das multinacionais, expropriação dos bancos e tomada do poder pelos trabalhadores. 

 


