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No mês de junho de 2012 
serão realizados no Rio 
de Janeiro dois grandes 

eventos. A “Rio+20” (evento da 
ONU que se coloca como continu-
adora da chamada “Eco92”, reali-
zada também no Rio de Janeiro), 
para discutir as políticas de “desen-
volvimento sustentável”; e como 
contraponto será realizado a cha-
mada “Cúpula dos Povos”, evento 
organizado por movimentos sociais 
e entidades sindicais, quase todas 
elas hegemonizadas pelo PT. 

Assim, temos um foco de con-
flito e cooperação interestatal que 
se dará no âmbito da Rio+20 e tam-
bém entre os próprios movimen-
tos sociais. Isso porque nós temos 
duas questões fundamentais: 1ª) 
a relação entre questão ambiental 
e desenvolvimento, que envolve 
interesses de diversos Estados no 
controle de recursos naturais, ter-
ritórios e nos negócios representa-
dos pela “economia verde”; 2ª) a 
forma como os movimentos sociais 
se posicionam diante das políticas 
de Estado, como veem o “desen-
volvimento” e a relação deste com 
suas pautas específicas.    

Do ponto de vista interestatal, 
temos duas questões que podemos 
colocar como centrais: o interesse 
dos “países do centro” em usar a 
questão ambiental para poder in-
gerir politicamente em Estados pe-
riféricos e semiperiféricos com um 
argumento “legitimo” (por exem-
plo, o clássico preservacionismo 
usado para disputas na Amazônia 
e etc.); o interesse de países como 
o Brasil e outros sulamericanos que 
tentarão usar o argumento do “de-
senvolvimento sustentável” para 
poder combater as lutas de classes 
internamente e contrapor as políti-
cas de países do centro, preservar 
certos interesses (como por exem-
plo, a expansão do agronegócio 
sobre ecossistemas, como exem-
plificado pelo debate em torno da 
“sustentabilidade” do etanol).

Qual a importância desse de-
bate para os trabalhadores? Em 
grande medida, é um debate cen-
tral. Pois a questão ambiental está 
hoje na realidade ligada direta-
mente a questão agrária, e logo, à 
da revolução. O problema então irá 

repercutir nos debates da Cúpula 
dos Povos. Como o PT não somen-
te é governo, Estado, mas tam-
bém movimento (Central Sindical 
e movimentos sociais), ele tentará 
colocar a contradição 
desenvolvimento nacio-
nal e sustentável como 
bandeira “universal”, 
anti-imperialista para 
os movimentos.

O problema é que 
existe uma contradi-
ção interna estratégi-
ca. O agronegócio tem 
se expandido contra o 
campesinato enquanto 
fração de classe e suas 
camadas étnicas, os 
quilombolas e indíge-
nas do Brasil. Assim, a 
PEC 215 e a ADIN antiquilombola 
fazem parte de uma ofensiva do 
capital e do agronegócio que é uma 
das principais alavancas da política 
desenvolvimentista. Essa política 
se soma a política de defesa da 
“indústria nacional” diante da cri-
se. Consequentemente, a expan-
são industrial é expansão da emis-
são de gases, consumo de energia, 
geração de resíduos de lixo e etc. 
A discussão da sustentabilidade é 
nesse quadro apenas parte de uma 
gestão de políticas públicas, uma 
“consciência culpada” que tentará 
corrigir os efeitos de uma política 
da qual ela faz parte.

Ou seja, as direções das cen-
trais sindicais oficialistas e movi-
mentos governistas e paragover-
nistas irão tentar se colocar dentro 
da contradição do sistema interes-
tatal. Tentarão apresentar a ne-
cessidade de combater a política 
de países como EUA. Vão assumir 
a defesa do desenvolvimento, ro-
tulado de sustentável. Irão tentar 
contrapor aspectos da política do 
Governo (como a campanha para 
o veto da reforma do Código Am-
biental demonstra).

Mas qual a questão estrutural?  
O estágio de desenvolvimento ca-
pitalista vai obrigar a incorporar as 
fronteiras internas e externas, ou 
seja, a crise do capitalismo tende a 
aprofundar tanto as agressões im-
perialistas quanto o colonialismo 
interno. E o alvo do colonialismo 

interno é o campesinato e os povos 
e grupos étnicos. Os dados abaixo 
mostram como essa questão agrá-
ria evoluiu na ultima década:

Os dados acima mostram como 
a reforma agrária foi um mito duran-
te o governo Lula, e continua sendo 
durante o governo Dilma. Dados si-
milares se apresentam no que tange 
a demarcação de terras indígenas e 
quilombolas. As poucas concessões 
através de políticas públicas estão 
sendo anuladas pela reforma do Có-
digo Florestal. Isso não avança em 
razão do apoio ao agronegócio, e a 
reforma do Código Florestal é uma 
forma de apoiar a expansão e incor-
poração de terras pelo capital.

Esses dados apenas sinalizam 
para o processo de modificação es-
trutural que se passa sob o deba-
te entre o “preservacionismo” dos 
ricos do centro e “desenvolvimen-
tismo” (sustentável) da periferia e 
semiperiferia. O que se apresenta 
é exatamente a exigência de sacri-
ficar os camponeses e povos indí-
genas e quilombolas, dividindo a 
classe trabalhadora do campo da 
classe trabalhadora das cidades.

Dessa maneira é preciso re-
chaçar tanto o preservacionismo 
imperialista da economia verde e 
etc. quanto o desenvolvimentismo 
“sustentável” da periferia, pois ele 
está associado a duas exigências: 
o sacrifício dos interesses econômi-
cos e políticos imediatos e históri-
cos do campesinato e dos indígenas 
e quilombolas. E logo, de grande 
parte da classe trabalhadora.

Como se posicionar diante 

dessas contradições de uma pers-
pectiva classista e internacionalis-
ta? Em primeiro lugar, é preciso se 
colocar numa resistência ativa, ou 
seja, defender os interesses e rei-

vindicações dos traba-
lhadores do campo, de-
fender e organizar a luta 
pela terra e pela mu-
dança dos regimes de 
produção, substituindo 
as formas de produção 
ecologicamente agres-
sivas por formas menos 
destrutivas (tendo cla-
reza que todo processo 
de produção terá ne-
cessariamente impacto 
ambiental, negar isso 
é cair num romantismo 
ingênuo). Defender não 
somente a luta pela ter-

ra, mas também a luta por traba-
lho e melhores condições salariais 
e de emprego no campo.

Lutar intransigentemente con-
tra o Código Florestal, a PEC 215 
e a ADIN antiquilombola, mas sa-
bendo que as derrotas nesse ter-
reno não acabam com a luta. Isso 
porque o Código Florestal e a Cons-
tituição Federal são formas jurídi-
cas contraditórias e limitadas que 
produzem muito dos problemas 
que agora são enfrentados. As-
sim, a luta “contra” (de negação) é 
uma primeira linha de defesa, não 
só para garantir certas condições e 
direitos mínimos, mas para poder 
permitir ganhos organizativos que 
garantam avanços futuros.

Quais seriam esses ganhos or-
ganizativos? Tirar o campesinato 
da direção governista, combater 
as contradições ideológicas cam-
po-cidade, promovendo a aliança 
operário-camponesa e combaten-
do o comunitarismo conservador 
(de base étnica, religiosa e cultu-
ral que são frequentemente coop-
tados pela expansão do capital), 
incorporando esse comunitarismo 
como elemento de mobilização e 
integrando as camadas étnicas do 
campesinato (indígenas e quilom-
bolas) na luta geral de classes. 
Essa tarefa é a tarefa essencial 
do momento. As mobilizações na 
Rio+20 serão uma ocasião para 
ensaiar essa política.  

As Ilusões da questão agrária-ambiental e a Rio+20:
o desenvolvimento “sustentável” e a luta dos movimentos sociais

Chega de Ilusão, É hora da Ação!
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Os governos de Lula e Dilma 
(2003-2012) vêm demonstrando os 
limites da via reformista-parlamen-
tar para resolver as necessidades 
do povo. O que pudemos ver na úl-
tima década foi o aprofundamento 
de alguns dos aspectos mais desi-
guais da estrutura agrária brasilei-
ra, como a concentração fundiária e 
o modelo primário-exportador.

Segundo os dados do próprio 
INCRA (Instituto Nacional de Colo-
nização e Reforma Agrária), não só 
o quadro de desigualdade não foi re-
duzido, como assistimos a um pro-
cesso de concentração de terras no 
período 2003-2010. O número de 
grandes propriedades representava 
apenas 2% do total de propriedades 
em 2003 e se manteve inalterados 
com tal percentual em 2010. Já os 
minifúndios e as pequenas áreas, 
somados representam 90% do to-
tal das propriedades, restando 7% 
relativo às médias. Porém, quando 
focamos na área ocupada por essas 
propriedades, vemos que ao longo 
destes 8 anos a participação per-
centual de minifúndios, pequenos 
e médios cai, ao passo que apenas 
o latifúndio aumenta sua área total 

ocupada, indo de 52% para 56%. 

Durante esta última década 
houve um grande crescimento do 
agronegócio na economia nacional. 
Enquanto as verbas para o Minis-
tério da Agricultura subiram de R$ 
7,5 para R$10 bilhões entre 2004 
e 2012, as dotações do Ministério 
do Desenvolvimento Agrário (MDA) 
registraram cerca de R$5 bilhões 
neste ano de 2012. O agronegócio, 
a despeito de suas fontes de lucro 
(advindas da super-exploração, 
grilagem, etc.), vem recebendo o 
dobro de investimento público se 
comparado a “agricultura familiar”. 
Esses e outros fatores elevaram as 
proporções do papel desempenhado 
pelo agronegócio na economia bra-
sileira, chegando a representar o 
maior setor do PIB. O agronegócio 
tem sido uma das grandes válvulas 
de escape para a economia brasi-
leira diante da crise mundial, o que 
torna as políticas de governo ainda 
mais dependentes deste setor. 

Este início de governo Dilma 
(PT-PMDB) nos mostra como será 
tratada a demanda do campesinato 
por terra e trabalho. Dados oficiais 
do INCRA revelam que a presiden-

te assentou em 
2011 o menor nú-
mero de famílias 
sem-terra dos úl-
timos dezessete 
anos. Cerca de 
22.021 famílias 
foram assentadas 
em 2011, sen-
do que apenas 
7.000 delas ocor-
reram em áreas 
desapropriadas, 
a maioria ocorreu 
por regularização 
fundiária, ou seja, 
lotes que já esta-
vam abandonados 
ou ocupados de maneira irregular.

A recente tramitação do novo 
Código Florestal deixou claro o po-
der da bancada ruralista e a submis-
são de distintos partidos (tal como 
PCdoB) ao agronegócio. O veto par-
cial da presidente Dilma “decepcio-
nou” até mesmo setores ambien-
talistas moderados e demonstrou 
o quão prejudicial para o povo é o 
método de “sensibilização” de par-
lamentares e de plebiscitos consul-
tivos. Tudo indica, para o próximo 

período, o endurecimento da polí-
tica ruralista, ou seja, de ofensiva 
da burguesia sobre os trabalha-
dores. Para superar esse momen-
to é necessário que camponeses e 
assalariados rurais, quilombolas e 
indígenas retomem o método da 
ação direta e auto-defesa das mas-
sas, levantando um programa que 
confronte o avanço do latifúndio e 
da super-exploração capitalista no 
campo, além de combater o pacto 
de classes entre os movimentos so-
ciais e o Estado burguês.

A Contra-Reforma Agrária do governo Lula-Dilma e a 
necessidade de retomar a Ação Direta de Massas

Paralisação em 14/06 dos trabalhadores na usina Decasa, localizada 
em Marabá Paulista, por descumprimento da empresa aos Acordos 
Coletivos, demostrando a rentabilidade da grande exploração rural.

Mais uma denúncia de corrupção 
emerge no Governo Federal de Dilma 
Rousseff (PT-PMDB), desta vez o pro-
tagonista é: Carlos Augusto Ramos, 
vulgo Carlinhos Cachoeira – um filho-
te da Operazione Malocchio (Operação 
Mau-olhado) iniciada em 1995 pela 
Itália com participação do governo 
brasileiro. Cachoeira montou um hol-
ding criminal reciclando dinheiro la-
vado em atividades lícitas, por meio 
de inúmeras empresas, de remédios 
a automóveis e a construtora Delta, 
sua maior parceira e uma das maiores 
construtoras a receber dinheiro publico 
via PAC (Programa de Aceleração do 
Crescimento). Cachoeira é hoje chefe 
do jogo de caça-níqueis em Goiás e 
Brasília.

Seu envolvimento com a esfera 
do governo e poder público é a nova 
sensação da mídia burguesa. Um dos 
primeiros acusados de envolvimen-
to com o bicheiro foi o então senador  
Demóstenes Torres (DEM), flagrado 
pela Operação Monte Carlo da Policia 
Federal, em ligações telefônicas com 
Cachoeira. O senador, agora sem par-
tido,  intermediava favores no poder 
Executivo, Legislativo e principalmen-
te no poder Judiciário, onde mantinha 

uma relação privilegiada com o minis-
tro do STF, Gilmar Mendes.

O mais desmascarador dessas re-
lações de Cachoeira, correspondente 
de um novo tipo de máfia, mais mo-
derna e bem organizada, é a relação 
do mega-bicheiro não apenas com as 
esferas dos três poderes, no qual tinha 
mais que influência. O bicheiro é su-
prapartidário (até agora, já que ainda 
falta muito a ser revelado). As escu-
tas telefônicas mostram suas relações 
com políticos desde PSOL ao DEM. Os 
mais sintomáticos foram o vereador 
Elias Vaz do PSOL goiano, e os go-
vernadores Sérgio Cabral (PMDB-RJ), 
Marconi Perillo (PSDB-GO) e Agnelo 
Queiroz (PT-DF).

Aos lutadores sinceros que ainda 
nutrem qualquer forma de expectativa 
na democracia parlamentar burguesa, 
o caso do PSOL, que se reivindica so-
cialista, é o mais sintomático. Elias Vaz 
(PSOL) está em seu terceiro mandato e 
é pré-candidato a prefeito de Goiânia, 
e o fato de ter chamado Cachoeira de 
“companheiro” não deve ser entendido 
como uma exceção. A troca de favores 
da política parlamentar burguesa exi-
ge esse tipo de relação inescrupulosa e 

o PSOL vai assim reproduzindo o jogo 
sujo burguês. O presidente estadu-
al goiano e da executiva nacional do 
PSOL, já lançou nota apoiando o vere-
ador pró-bicheiro, afirmando este ser 
de “esquerda” (sic).

Se junta a isso o vazamento da 
conversa do ex-presidente Lula, o 
ex-ministro da defesa Nelson Jobim 
e o Ministro do STF Gilmar Mendes. A 
conversa pelo o que o próprio Mendes 
confessou girou em torno de propostas 
por parte dos petistas para ao menos 
adiar o julgamento do caso Mensalão, 
para não comprometer as eleições mu-
nicipais que se avizinham no maior es-
cândalo da história da gestão petista.

Parte da mídia burguesa tenta es-
conder o envolvimento do Grupo Abril/
Revista Veja com Carlinhos Cachoeira. 
Cachoeira utilizou a revista para chanta-
gear através de escândalos vários polí-
ticos – esses por sua vez presos ao mar 
de lama de subornos, fraudes em licita-
ções e financiados ilegalmente em suas 
campanhas eleitorais, que sedem aos 
mandos e desmandos seja do bicheiro 
seja das construtoras ou empreiteiras, 
que concentram hoje bilhões em obras 
no país com a chegada da Copa de 2014.

CPI nada mais é do que um palco 
para negociações e propaganda eleito-
ral para o governo e a oposição. Esses 
trocam acusações e exorcizam um ou 
outro politico de cada bancada. Os mais 
fortes tentarão se proteger, mas quem 
julga e investiga no congresso Nacional 
os casos de corrupção são os mesmo 
deputados e senadores que tem contas 
a prestar, pois estão direta ou indireta-
mente envolvidos em casos similares.

Cabe ao povo não acreditar nes-
sas falsas promessas de moralização 
do parlamento burguês, exatamente 
por que as máfias dos “Cachoeiras” é 
seu modus operandi, nem se iludir com 
o cinismo do PSOL-PT que “exigem” 
abertura de CPMI enquanto eles mes-
mos participam dos esquemas fraudu-
lentos que furtam o povo diariamente. 
O Estado burguês é um instrumento 
injusto por sua natureza, “imoralizá-
vel” por assim dizer, pois sustenta a 
exploração cotidiana da classe traba-
lhadora. Somente, a construção do po-
der popular, a partir da organização e 
luta em cada local de moradia, estudo 
e trabalho exigindo justiça e liberdade 
nos trará vitórias na busca de um novo 
mundo, no qual o próprio povo terá o 
poder.

A “Cachoeira” de lama que vai do DEM ao PSOL
Abaixo a contra-reforma agrária do governo PT! Viva a luta pela terra!
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A Esquerda Caviar Eleita para Gerir a Crise na Europa

Grécia: A Situação Dramática com Euro ou Dracma
O caso mais emblemático é da Grécia. Presa ao Euro e ao poderio do 

Eixo Paris-Berlim, do antigo pacto Merkozy e do capital, o Governo social-
democrata do PASOK aceitou as imposições de austeridade proposta pela 
Troika. As sucessivas mobilizações, protestos e greves gerais não foram 
suficientes para impedir que o parlamento grego vetasse o acordo impos-
to. O líder do PASOK chegou a propor um referendo, mas logo foi cen-
surado por Angela Merkel e Nicolas Sarkozy, e voltou atrás na proposta. 
Na eleição de maio os dois principais partidos gregos perderem votos. O 
Nova Democracia ficou em primeiro com 18,5%, enquanto o PASOK ficou 
em terceiro com 13,2%, ante 44,6% dos votos nas eleições de 2009. O 
Syriza, uma coalização de partidos de esquerda institucionais, chegou em 
segundo com 16,8% – em 2009 foram 4,6%. 

Sobre pressão da banca financeira e agora sem maioria parlamentar 
pró-austeridade, o Estado grego mantém-se paralisado diante da pressão 
da UE e dos capitalistas. Os trabalhadores e desempregados encontram-
se diante da adesão as propostas reformistas dos partidos da esquerda 
institucional (Syriza, Partido Comunista e Dimar) que obtiveram 30% dos 
votos, mas sem acordo entre eles, e as crescentes mobilizações, greves e 
paralisações pelo País. No final de 2011 o Partido Comunista Grego entrou 
em confronto com grupos de esquerda extra-parlamentar e anarquistas 
para impedir protestos no parlamento grego. Assim, os trabalhadores gre-

gos estão entre uma saída institucional burguesa, seja ela a continuação 
na Zona do Euro que dependerá de uma reversão do pacto de austeridade 
e, principalmente da política-econômica alemã, ou a saída da Zona do 
Euro com a volta do Dracma, uma saída parecida com a da Argentina, 
mas sem o peso do setor exportador primário argentino que contou com a 
alta dos preços das commodities nos últimos dez anos. A espiral de confli-
tos violentos por parte de organizações Anarquistas e da esquerda extra-
parlamentar deve aumentar, mas ao que parece sem um direcionamento 
programático mais claro para ser apresentado aos trabalhadores. Não por 
acaso o número de abstenção subiu de 30%, em 2009, para 35%, nas 
eleições em maio de 2012.

França: a esquerda caviar assume o executivo 
Nesse turbilhão europeu, os franceses elegeram o Partido Socialista, 

de François Hollande, que propõe uma pequena mudança de rumo bur-
guesa a simples austeridade da dupla Merkel-Sarkozy. Os socialistas fo-
ram eleitos com a seguinte plataforma: uma reforma fiscal; uma reforma 
bancária e por fim uma renegociação do Pacto Europeu que pretende fazer 
com que o BCE empreste direto ao Estado e torne a dívida em toda UE 
comunitária. Atualmente, de acordo com a hegemonia financeira, o BCE 
empresta aos bancos privados a juros de 1% ao ano, a fim de que estes 
emprestem aos estados em dificuldades – mas com taxas de 6 a 8,5% ao 

ATENÇÃO PARA AS DIMENÇÕES DESTA PÁGINA CENTRAL!!!

As recentes eleições na Europa, especialmente na França e Grécia, mostraram o descontentamento da população com as políticas de austeri-
dade, corte social e salarial, executado pelos governos europeus, sejam eles Socialistas, Social-Democratas, Trabalhistas, Conservadores ou 
Liberais. Eleição após eleição o governo que implementou tal medida é trocado da gerência do Estado Burguês. Entretanto, logo assume o 

timão do Estado, a incapacidade de enfrentar a bancada financeira, a direita neoliberal e a Troika (Banco Central Europeu, Fundo Monetário Interna-
cional e União Europeia) se tornam evidente. As políticas econômicas implementadas até aqui tem atacado o que ainda resta de Estado de bem-estar 
social, fundado no compromisso da conciliação de classe dos anos pós-guerra e demonstram a desigualdade do poder político e econômico entre os 
Estados membros. 

Os docentes das universidades 
federais, organizados nacionalmen-
te no ANDES-SN (Sindicato Nacional 
dos Docentes das Instituições de En-
sino Superior), estão em greve por 
tempo indeterminado desde o dia 17 
de maio. Até a primeira semana do 
mês de junho o movimento paredista 
contava com a adesão de 51 universi-
dades. O movimento estudantil tam-
bém já deflagrou greve em cerca de 
30 universidades.

Os demais sindicatos nacionais 
dos trabalhadores da Educação Fede-
ral[1] aprovaram o inicio de seus mo-
vimentos grevistas ainda para a pri-
meira quinzena de junho: a FASUBRA 
(Federação de Sindicatos de Traba-
lhadores em Educação das Universi-
dades Brasileiras) aprovou o início da 
greve no dia 11 e o SINASEFE (Sin-
dicato Nacional dos Servidores Fede-
rais da Educação Básica, Profissional 
e Tecnológica) no dia 13.

Esse movimento deve ser enten-
dido como a continuação das greves 
derrotadas do ano passado. A FASU-
BRA ficou mais ou menos 90 dias em 

greve, cujas reivindicações foram: 
aumento do piso da categoria e re-
estruturação da carreira. Por sua vez, 
a greve do SINASEFE durou 81 dias, 
e teve como pauta de reivindicação 
a reestruturação das carreiras e rea-
juste salarial de 14,67%. O ANDES-
SN não fez movimento grevista, mas 
assinou um acordo rebaixado com o 
governo, que inclusive era extensivo 
aos docentes da base do SINASEFE. 
Assim, os técnicos-administrativos 
em educação (TAEs) estão há dois 
anos sem nenhum tipo de reajuste e 
os professores tiveram 4% de reajus-
te em 2012 e a incorporação de uma 
gratificação. Além disso, os traba-
lhadores da educação federal sofrem 
com expansão precária das universi-
dades e dos institutos federais, que 
aumenta o número de alunos sem 
aumentar o número de professores e 
sem investimentos permanentes em 
infra-estrutura e assistência estudan-
til. 

O ciclo de greves dos servido-
res da educação federal na Era Lula 
(2003-2010) foi marcado pela dia-
lética entre a luta unificada e frag-

mentação/corporativismo. No ano de 
2003 ocorreu a grande mobilização 
do conjunto dos servidores públicos 
federais contra a Reforma da Previ-
dência, organizada pela CNESF (Co-
ordenação Nacional das Entidades de 
Servidores Federais). O papel colabo-
racionista da CUT provocou a ruptura 
do ANDES-SN e do SINASEFE com a 
central sindical. Por sua vez, o Gover-
no Lula/PT concentrou seus esforços 
na reativação das Mesas Nacionais de 
Negociação, com o objetivo de con-
verter essas “mesas” em espaços de 
colaboração entre o Governo e as di-
reções sindicais.

Em 2005 o movimento reivindi-
cativo foi retomado. Naquele ano as 
três entidades nacionais entraram em 
greve no segundo semestre, entre-
tanto, na prática foram greves isola-
das. Os resultados foram aquém das 
possibilidades de um movimento con-
junto. Na ocasião, a CNESF pautou 
um reajuste para todo o funcionalis-
mo de 18%. Já no ano de 2007, as 
lideranças sindicais governistas des-
montaram a CNESF, com a saída de 
vários sindicatos nacionais, como a 

CONDSEF. A estratégia dos governis-
tas deu certo, uma vez que os sindi-
catos de oposição, ANDES e SINASE-
FE não conseguiram organizar lutas 
conjuntas, mesmo fazendo parte da 
CONLUTAS[2].

Ainda no ano de 2007, a FASU-
BRA fez uma greve isolada e assinou 
um acordo de três anos com o Gover-
no. O PROIFES, que disputa a base do 
ANDES, também o fez pelos docen-
tes das universidades, assim como o 
SINASEFE no início de 2008. Assim, 
os servidores ficaram acorrentados 
aos acordos rebaixados assinados até 
2010. O Governo Lula terminou seu 
mantado sem enfrentar as mobiliza-
ções dos servidores e com a CNESF 
desarticulada.

A retrospectiva das lutas dos ser-

O movimento dos servidores públicos federais:
a greve da educação e o desafio da luta conjunta

Marcha Nacional dos SPF dia 05/06 em Brasília
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A Esquerda Caviar Eleita para Gerir a Crise na Europa

ATENÇÃO PARA AS DIMENÇÕES DESTA PÁGINA CENTRAL!!!

ano. Na verdade a proposta de Hollande é uma tentativa de salvar a UE e 
diminuir as diferenças entre os Estados, como fica evidente na compara-
ção entre Alemanha e Grécia, uma vez que a primeira para manter os bai-
xos níveis de desemprego, tem mantido uma política de restrição salarial 
com exportação e defesa dos bancos de origem germânica. Não à toa, tem 
uma das menores taxas de desemprego da região.  

Dentro deste contexto de crise econômica e medidas de austeridade a 
candidata fascista da Frente Nacional (FN), Marine Le Pen, apareceu com 
17,9% do votos, enquanto o candidato da Frente de Esquerda (Partido 
de Esquerda, PCF, Esquerda Unitária, República e Socialismo, Convergên-
cia e Alternativa, Partido Comunista dos Operários da França, Federação 
por uma Alternativa Social e Ecológica), Jean Luc Melonchon, ficou com 
11,1%. A Frente de Esquerda adotou uma política de “reforma institu-

cional” com slogan de formação de uma VI República através 
de uma “Insurreição Cívica”, que significa uma proposta 
reformista por uma Assembleia Constituinte para instauração 
de uma “Democracia Participativa”. Teve bastante adesão 
em várias periferias (Banlieue) de Paris e em departamentos 
e comunas do Sudoeste do País. Enquanto, a FN acusou a glo-
balização e a imigração pela “decadência” francesa, investiu 
sobretudo em grupos sociais que obtiveram perdas sociais e 
estão marginalizados na política francesa devido a perda de 
seu peso eleitoral.

O número de abstenções foi de 20,52% no 1º Turno e 
19,65% no segundo, branco e nulos 1,52% no 1º e 4,68% no 
segundo. O mais interessante numa análise mais detalhada 
dos dados é que o índice de abstenção nas eleições em regiões 
como a periferia no nordeste e sudeste de Paris, como Clichy-
sous-bois (dos conflitos de 2005), teve taxa de abstenção de 
35% e em toda a região em torno de 26,13%, acima da média 
nacional que foi de 20%. 

A eleição do Partido Socialista (PS) não deve apresentar uma grande 
mudança na política econômica da Zona do Euro. É bom lembrar que o 
principal nome para disputar as eleições do PS era Dominique Strauss-
Kahn, presidente do FMI, que foi um dos responsáveis em garantir que os 
planos de austeridade fossem aplicados pelos governos europeus.  

A “esquerda caviar” quando esteve no poder na França nos anos 80, 
com François Mitterrand, capitulou e implementou um pacote de política de 
austeridade neoliberal. Agora, a situação da economia grega e a eleição do 
PS na França podem significar pequenos ajustes na austeridade, mas inca-
paz de resolver os problemas dos trabalhadores europeus e franceses, a não 
ser protelar a exploração capitalista e nem sequer chegar perto de algo que 
foi proposto e colocado em prática pela social-democrata no pós-guerra.    

[1] Os trabalhadores da Educação Federal estão organi-
zados em quatro sindicatos nacionais: ANDES, que organiza os 
professores das universidades; o PROIFES, que é um sindicato 
“chapa branca” que rivaliza com o ANDES; a FASUBRA, que or-
ganiza os TAEs das universidades; e o SINASEFE, que organiza 
os professores e os TAEs da educação básica e profissionalizante.

[2] Sobre esse período das lutas dos servidores públicos fe-
derais veja o texto “As tarefas imediatas dos servidores federais”, 
Causa do Povo, n° 40, março, 2008.

O 1º Congresso da Central Sindical Popu-
lar-CONLUTAS realizado no final de semana 
do dia 1º de maio, em Sumaré, São Paulo, 
comprovou a análise da União Popular Anar-
quista (UNIPA) no Causa do Povo nº 55: o fracas-
so do CONCLAT de Santos e a liquidação da 
CONLUTAS a partir da política oportunista do 
PSTU. Afirmamos: “Infelizmente, tal fracasso 
não foi apenas o dos objetivos oportunistas 
de PSOL e PSTU, também foi uma derrota da 
classe trabalhadora em relação às tarefas or-
ganizativas essenciais que precisamos cum-
prir para fazer frente ao governismo, que im-
põe a apatia e o imobilismo aos trabalhadores 
com o objetivo de facilitar a deterioração das 
nossas condições de trabalho e o ataque de 
governos e patrões aos nossos direitos”.

O congresso de Sumaré da CSP-CONLUTAS 
contou com 1809 delegados plenos. Este nú-
mero se mantém estagnado em relação aos 
últimos congressos[1]. A política levada a cabo 
pelo PSTU foi tentar se unificar com um setor 
sem a menor representatividade na classe, a 
INTERSINDICAL/PSOL. Esta política foi operada 
por uma série de articulações pela cúpula entre 
correntes sindicais que culminou na liquidação 
da CONLUTAS em Santos (2010). Esta política 

oportunista foi sendo executada paulatinamen-
te. Desde 2006, os acordos passaram a ser até 
com o campo governista, como a Articulação/
PT e a CSC/PCdoB. Todo o ônus dos acordos e 
desacordos realizados pela cúpula com a IN-
TERSINDICAL e seus diversos setores caiu so-
bre os ombros do PSTU. O Congresso de Suma-
ré (2012) só veio ratificar a liquidação, que se 
concretiza na postura da “Central” de se sentar 
nas mesas de pactuação das obras do PAC re-
alizadas pelo Governo Federal juntamente às 
grandes empreiteiras para controlar os distúr-
bios, quebra-quebras e greves dos operários 
nos canteiros de obra pelo Brasil afora.

Apontávamos, e continuamos a afirmar a 
necessidade de um movimento sindical pela 
base que rompa com o legalismo, o corporati-
vismo e a ilusão democrática burguesa da via 
parlamentar. Durante todos esses anos reafir-
mamos a necessidade de lutar contra a estru-
tura sindical estatal e construir uma política 
efetiva de rompimento com o governismo e 
com o método de luta pacifista e legalista.

[1] O II Congresso da CONLUTAS realizado em 2010, 
na cidade de Santos/SP, contou com aproximadamente 1800 
delegados. O I Congresso da CONLUTAS, realizado em 2008, 
na cidade de Betim/MG, teve 2814 delegados e o CONAT, 
realizado em 2006, em Sumaré/SP, teve 2729 delegados.

1º Congresso da CSP-CONLUTAS:
a liquidação se confirma

Marcha Nacional dos SPF dia 05/06 em Brasília

vidores públicos da Educação Federal mostra que 
a orientação governista, de um lado, e o corporati-
vismo, de outro lado, impedem a construção de lu-
tas conjuntas. A insistência na reestruturação das 
carreiras, em detrimento de reajustes unificados, 
tem contribuído para as lutas isoladas. Cada par-
cela do funcionalismo reivindicando uma carreira 
específica tem acarretado em fragmentação. Os 
sindicatos organizados na CSP-CONLUTAS, ANDES 
e SINASEFE, não conseguem unificar seus movi-
mentos. As condições objetivas para a unidade 
estão dadas, entretanto, as condições subjetivas 
ainda não foram alcançadas, pois não se consegue 
romper com o corporativismo.

GRÉCIA - Partidos/Coligações
Eleições 

2009
Eleições 

2012 (junho) Proposta Política

Nova Democracia (Direita Liberal) 33,50% 29,66% Pró-austeridade 
e UE

SYRIZA (Coligação de Esquerda 
– Maoístas/Trotskistas/Verdes) 4,60% 26,89% Contra austeridade 

e pró-EURO

PASOK (Social-Democrata) 44,60% 12,28% Pró-austeridade 
e UE

Aurora Dourada (Nazi-Fascista) 0,30% 6,92% Contra 
Austeridade e UE

DIMAR (Esquerda Democrática, 
Dissidência do SYRIZA e PASOK)  - 6,26% Contra Austeridade 

e pró-UE

KKE (Comunistas) 7,50% 4,50% Contra 
Austeridade e UE

Abstenções 37,53% -
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A hegemonia governista no 
movimento sindical brasileiro ain-
da é o principal trunfo da burgue-
sia para garantir a aplicação do 
modelo neoliberal de desenvol-
vimento econômico no país. E as 
campanhas salariais de algumas 
categorias de trabalhadores no pri-
meiro semestre de 2012 exempli-
ficam isso.

Os trabalhadores do setor de 
transportes, principalmente rodo-
viários e metroviários, estiveram 
envolvidos em greves em todas as 
regiões do país somente no mês de 
maio. As greves ocorreram princi-
palmente na segunda quinzena de 
maio em Belém, Belo Horizonte, 
Natal, Recife, Maceió, João Pessoa, 
Salvador, São Luís, Cuiabá, Floria-
nópolis, Porto Alegre, São Paulo, 
Osasco, Ribeirão Preto, Campinas 
e grande parte das vezes englo-
bando cidades do entorno. A 
pauta das greves invariavel-
mente continha reivindicações 
por condições dignas de traba-
lho e a maior parte dos sindi-
catos envolvidos são filiados a 
CUT e CTB.

Contudo, nada foi feito pe-
las direções sindicais para alte-
rar o caráter de greves locais 
isoladas. Tal isolamento facili-
tou o contra-ataque patronal, 
que rapidamente lançou mão 
do poder judiciário para crimi-
nalizá-las. O que se observou 
foram interditos proibitórios, 
multas aos sindicatos e impo-
sição de “acordos” pelos TRTs 
decretando o fim dos movimen-
tos um por um, representando 
derrotas desastrosas para as 
categorias em luta.

Este fracionismo é uma polí-
tica governista deliberada e outro 
aspecto dele pode ser observado 
na campanha salarial dos metalúr-
gicos do ABC paulista, onde, para 
preservar os interesses eleitorais 
governistas, a direção sindical 
cutista vem fechando acordos e 
convenções bianuais com relação 
às “cláusulas sociais” e impondo 
uma pauta apenas economicista 
em anos de eleição. Para piorar, 
em 2011 a direção governista do 
sindicato fechou com as montado-

ras (Ford, Mercedes, Toyota, Sca-
nia e VW) acordo bianual também 
com relação às cláusulas econô-
micas, deixando os trabalhadores 
destas empresas sem acordo em 
2012 e fragilizando os processos 
de negociação do restante da ca-
tegoria.

Sem dúvida, os interesses 
oportunistas destes sindicalistas 
do governo são a explicação para 
o estelionato político que praticam 
contra os trabalhadores. E as di-
reções sindicais paragovernistas 
(PSTU/Conlutas, PSOL/Intersin-
dical), que assumem estratégias 
derrotistas frente à hegemonia 
do governismo, não se dispõem 
ou são incapazes de abandonar o 
oportunismo enquanto método de 
fazer política sindical, o que as leva 
sempre a ficar a reboque do gover-
no.

Porém, o discurso oficial dos 
governistas, que busca justificar 
as práticas do “sindicalismo de re-
sultados”, carrega um conteúdo 
ideológico que atrasa muito o de-
senvolvimento da consciência de 
classe dos trabalhadores. Tal dis-
curso é visto em expressões como 
o “Grito de Alerta em Defesa da 
Produção e do Emprego”, mobili-
zação articulada entre as Centrais 
Sindicais governistas (CUT, CTB, 
FS) e representantes do patronato, 
que diz combater a “desindustria-
lização” e defender o “desenvolvi-
mento”.

 Entre as principais reivindi-
cações do “Grito” estão a redução 
dos juros e a adoção de medidas 
para reduzir as importações e o 
principal motivo é o que conside-
ram processo de “desindustrializa-
ção”, supostamente indicado pela 
queda da participação da indústria 
no PIB (27% em 1985 e 16% atu-
almente). Os governistas, posando 
de representantes dos trabalhado-
res, fazem parecer que a gestão 
dos negócios dos patrões deve ser 
uma pauta da classe trabalhado-
ra, pois garantiria “empregos”, e 
difundem esta ideologia deturpa-
da na base, fortalecendo a cultura 
de colaboração de classes (onde a 
classe trabalhadora colabora para 
sua própria exploração).

Já os paragovernistas (PSOL 
e PSTU), na prática, cedem a este 
discurso, por crença ou, ao menos, 

por não conseguirem fazer política 
de base num sentido contrário. E, 
se há alguns anos atrás a extinta 
Conlutas teve potencial para travar 
nas bases o combate político-ideo-
lógico contra o governismo e sua 
ideologia neoliberal, foi justamen-
te o vício oportunista eleitoreiro e 
burocrático sindical do PSTU (força 
hegemônica na ex-central) o fa-
tor que levou a liquidação desta. 
Assim, destituiu a classe trabalha-
dora de organizações que pudes-
sem lutar contra o fracionismo go-
vernista, seja unificando as lutas, 
como poderia ter sido feito no caso 

dos trabalhadores dos transportes, 
seja opondo-se as estratégias de 
divisão, como a que foi aplicada 
nos metalúrgicos do ABC.

Enquanto governistas e para-
governistas tentam fazer o papel 
de grilos-falantes do governo, na 
obsessão reformista de participar 
da gestão do capital, são os in-
teresses do próprio governo que 
saem favorecidos, pois é dentro do 
mesmo debate do desenvolvimen-
to e da colaboração de classes que 
são aplicadas medidas “de incenti-
vo” a produção e consumo, como 
desoneração fiscal de empresários 
e facilitação de crédito, que tem 
por objetivo a transferência da 
renda dos trabalhadores para a 
burguesia.

Assim, enquanto a CUT diz 
mobilizar-se contra a “desindus-

trialização”, fecha acordos lesi-
vos aos trabalhadores com as 
montadoras do ABC que são 
beneficiadas com a política go-
vernista de “incentivo à produ-
ção”, como a redução do IPI. E, 
após esses incentivos, são es-
tas mesmas montadoras as re-
cordistas de remessas de lucro 
ao exterior: mais de 24 bilhões 
de dólares de 2008 até abril de 
2012. Somente em 2010, as 
remessas de lucro ao exterior 
representaram cerca de 10 ve-
zes mais que o valor investido 
por elas, o que, num momen-
to de crise nos países centrais, 
representa um alento para as 
burguesias imperialistas.

É importante que todo mi-
litante combativo denuncie o 

colaboracionismo de classe como 
uma política nociva a classe tra-
balhadora e busque construir em 
seus locais de trabalho organiza-
ções que se oponham aos engodos 
governistas e ao reboquismo pa-
ragovernista. Enquanto o gover-
nismo busca fracionar as lutas da 
classe trabalhadora, estimulando o 
corporativismo neoliberal, e se alia 
a luta dos patrões, nós devemos 
fazer o inverso: Unificar as nos-
sas lutas e romper com a po-
lítica dos burgueses (eleitoral, 
legalista e pacifista) são faces 
da mesma moeda.

Fracionamento das lutas e colaboração de classes: 
a política governista para a classe trabalhadora

Construir a Greve Geral!

CUT, maior Central Sindical do País, afirma sua política corporativista ao manter isoladas 
reivindicações e negociações das categorias em greve. Na foto, rodoviários de Natal (RN).
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No Causa do Povo nº 61 (setem-
bro-outubro/2011) afirmamos que 
a Copa se anunciava para o povo 
através de repressão e remoções, 
analisamos os gastos do governo 
com segurança e a estratégia das 
remoções que mesclam políticas de 
segurança pública e planejamento 
urbano, desabrigando o povo po-
bre em nome do lucro das emprei-
teiras, da especulação imobiliária 
e turística. Assim, estávamos indi-
cando que as bases materiais para 
a criação de um Estado de exceção 
durante a Copa de 2014 já esta-
vam sendo lançadas. Restava ain-
da ao Estado e ao capital lançarem 
as bases legais para a operaciona-
lização desse Estado de exceção.

A Lei Geral da Copa foi apro-
vada pelo Senado sem alterações 
e atualmente sofreu 6 vetos da 
presidência. Paralela a esta lei, 
está correndo o Projeto de Lei nº 
728/2011, também conhecido 
como o “AI-5 da Copa”. Elaborada 
por Marcelo Crivella/PRB-RJ, Ana 
Amélia/PP-RS e Walter Pinheiro/
PT-BA, todos pertencen-
tes à base aliada do go-
verno, o PL propõe res-
tringir greves antes e 
durante a Copa do Mun-
do de 2014.

O Projeto de Lei 
restringe de três meses 
antes dos eventos até o 
fim dos jogos a legali-
dade da greve dos tra-
balhadores dos chama-
dos serviços essenciais 
à população durante 
a Copa – como manu-
tenção de portos e ae-
roportos, serviços de 
hotelaria e vigilância, 
incluindo os que traba-
lham nas obras da Copa. 
Caso o PL seja aprovado, os sindi-
catos que fizerem paralisação te-
rão de avisar com 15 dias de ante-
cedência e manter ao menos 70% 
dos trabalhadores em atividade. O 
governo ainda estará autorizado a 
contratar trabalhadores substitu-
tos para manter o atendimento. A 
pena por colocar em risco a “segu-

rança nacional” poderá chegar até 
30 anos de reclusão.

A partir de uma ação conjunta 
entre Ministério do Turismo e Mi-
nistério da Educação foi criado o 
“Pronatec Copa”. Até a Copa serão 
240 mil vagas, direcionadas para 
o setor de turismo, ofertadas pelo 
Sistema S (SESC, SENAI etc.) e 
instituições federais de educação 
profissional nas 12 cidades-sede. 
Tal programa visa criar uma mão 
de obra especializada para atender 
a demanda do turismo especulati-
vo do evento. Somada a chamada 
para o trabalho voluntário, esses 
programas se inserem na lógica da 
precarização do trabalho.

Rio+20 e o imperialismo da 
ONU

Durante a Rio+20 o Riocen-
tro ficará sobre controle da ONU, 
com apoio do Governo Federal nas 
questões de logística, estrutura e 
segurança, através das Forças Ar-
madas, agentes e delegados da 
Polícia Federal, equipes do Corpo 

de Bombeiros, Guarda Municipal, 
Polícia Militar e Civil. O evento 
terá a participação de 102 chefes 
de Estado, delegações de 176 pa-
íses e representantes de agências 
internacionais. Dessa forma, tere-
mos uma amostra do que será o 
Estado de exceção que vigorará 
durante a Copa de 2014, onde a 

ação dos movimentos populares 
em torno do evento será fortemen-
te policiada.

O cenário que se desenha para 
a classe trabalhadora é, a) além 
das remoções e b) repressão, atra-
vés do aumento dos gastos com 
segurança para a Copa, c) a crimi-
nalização dos instrumentos de luta 
dos trabalhadores como as greves. 
Caso aprovado o Projeto de Lei nº 
728/2011, mesmo que para um 
período limitado, abre-se a possi-
bilidade de sua aprovação em de-
finitivo, o que acarretaria um novo 
patamar na criminalização dos mo-
vimentos populares.

Perante a perspectiva de re-
pressão generalizada das lutas, as 
táticas reformistas (o jogo parla-
mentar, os plebiscitos, os tímidos 
pedidos de veto à presidência) re-
sultarão ineficazes. As táticas re-
formistas já estão derrotadas antes 
mesmo do início oficial da Copa. É 
preciso que os movimentos popu-
lares não tenham nenhuma ilusão 
na ONU, pois este é apenas um 

braço do imperialismo 
no Brasil. A solução não 
passa pela fiscalização 
da ONU em relação aos 
mega eventos e sim pela 
organização de um mo-
vimento popular comba-
tivo e antigovernista.

É necessário que os 
movimentos populares 
quebrem o cerco do go-
vernismo e do reformis-
mo que amarra e freia 
as lutas desde 2003 re-
solvendo o problema de 
organização classista e 
direção política. As con-
quistas somente serão 
asseguradas através da 
unidade da classe traba-

lhadora, onde o polo anti-gover-
nista do movimento estudantil e 
sindical se una ao movimento po-
pular rechaçando com combativi-
dade as remoções, criminalizações 
e demais atrocidades, construin-
do pouco a pouco o poder popular 
através da organização de base e 
da ação direta.

Barrar os mega eventos através da ação direta!
Construir um movimento de oposição sindical-popular-estudantil!

Construir comitês de autodefesa!

A questão social tratada como caso de terrorismo:
A Copa de 2014 e o Projeto de Lei antigreve para criminalizar os trabalhadores

Neste inicio de ano 2012, au-
menta a repressão direta do Estado 
sobre os trabalhadores. O ASSAS-
SINATO NO CAMPO E A REPRESSÃO 
NAS FAVELAS do país é o modus 
operante da política municipal, es-
tadual e federal de repressão aos 
trabalhadores mais pobres e explo-
rados do país. Esta política se es-
tende com mais vigor contra qual-
quer movimento de trabalhadores 
que reivindique moradia, condições 
dignas de trabalho e aumento sa-
larial e fuja da blindagem das cen-
trais sindicais pelegas. Qualquer 
movimento que resista a exploração 
e dominação do Estado e dos capi-
talistas é reprimido e criminalizado 
pelo governo em TODAS as suas es-
feras. Vamos a alguns casos mais 
recentes.

 No inicio de abril, a Polícia de 
Porto Velho com anuência do Secre-
tário da Presidência, Gilberto Car-
valho, exigiu uma caça às bruxas 
depois da resistência dos operários 
de Jirau, acusados de “vandalismo”. 
Onze operários foram mantidos em 
cárcere privado, sem alimentação e 
comunicação por dois dias no inte-
rior do canteiro de obras. Depois fo-
ram levados para o presídio de Urso 
Branco, em Porto Velho. Os operá-
rios serão denunciados pelo Minis-
tério Público. Além disso, cerca de 
mil trabalhadores foram demitidos.

 Na Petrobras, a trabalha-
dora da Transpetro do Terminal de 
Cabiúnas (TCAB), Ana Paula Ara-
muni, foi demitida arbitrariamente 
no dia 04/05/2012. Mesmo tendo 
sido vice-presidente da CIPA de Ca-
bíunas e ter realizado inscrição para 
concorrer ao Conselho de Adminis-
tração. No movimento por moradia 
nos centros urbanos, a repressão e 
criminalização dos militantes e mo-
vimentos sociais têm aumentado. 
No RJ, dois militantes foram proces-
sados e acusados de formação de 
quadrilha por participaram de mo-
vimentos de luta por moradia. Em 
São Paulo, depois da repressão em 
Pinheirinho, as ocupações do centro 
da cidade estão sofrendo ameaça 
de invasão policial a qualquer mo-
mento. Em Brasília, os trabalhado-
res também resistem a ameaçam 
de invasão policial na ocupação 
Novo Pinheirinho. Este é o presente 
da Copa e Olímpiadas para a popu-
lação proletária brasileira.
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O rito de 1º de Maio iniciado em 
1890, na França, sempre foi uma 
data de luta e luto. Para os anarquis-
tas sempre é uma data a ser marca-
da com atos e ações diretas anti-pa-
tronal. Neste ano de 2012, milhões 
de trabalhadores foram as ruas em 
todo o mundo para marcar a insatis-
fação contra a exploração e domina-
ção burguesa. 

Na Europa, as mobilizações fo-
ram marcadas pelas críticas as medi-
das neoliberais implementadas pelos 
países do bloco. Na França, as vés-
peras das eleições que elegeu Fran-
çois Hollande, da esquerda caviar do 
PS, os trabalhadores foram às ruas 
em pelo menos 289 cidades em luta 
contra as medidas de cortes sociais e 
de retiradas de direitos do então pre-
sidente Nicolas Sarkozy. Na Grécia, 
trabalhadores, estudantes, imigran-
tes, aposentados e desempregados se 
manifestaram contra as medidas de 
austeridade e o desemprego crescen-
te, com forte participação de grupos 
anarquistas locais. Na Alemanha, o 
1º de Maio foi realizado com enfren-
tamentos contra a tropa de choque 

da polícia alemã. Na Itália, várias 
marchas e passeatas ocorreram em 
diversas cidades contra os cortes na 
educação e o arrocho salarial. Na Es-
panha, em mobilizações convocadas 
pelas centrais sindicais, milhares de 
manifestantes protestaram em mais 
de 80 cidades contra a 
reforma trabalhista e 
os cortes orçamentários 
executados pelo atual 
primeiro ministro Maria-
no Rajoy. Em Barcelo-
na houve conflito entre 
manifestantes e poli-
ciais. Em Portugal, mi-
lhares protestaram em 
Lisboa e na Cidade do 
Porto contra os planos 
de austeridade do go-
verno Português. Na Rússia, mani-
festantes foram ao centro de Moscou 
para exigir mais direitos sociais e dos 
trabalhadores. Na Turquia, houve 
manifestações na Praça Taksim, em 
Istambul, também com participação 
efetiva de grupos anarquistas.

Nas Américas, os protestos fo-
ram realizados principalmente no 

Chile e nos Estados Unidos. No 
Chile, trabalhadores e estudantes fo-
ram às ruas, e reprimidos pela tropa 
de choque resistiram e combateram 
os policiais. Nos Estados Unidos, os 
manifestantes convocados pelo mo-
vimento Occupy Wall Street foram às 
ruas de Nova York e lançaram a pro-
posta de realizar uma greve geral no 
país. O movimento Occupy realizou 

protestos em Los Ange-
les, Chicago, Oakland, 
São Francisco e Wa-
shington. Principalmente 
em Chicago, Nova York 
e Oakland a polícia re-
primiu os manifestantes 
que resistiram as ações 
policias.

Na Ásia ocorreram 
manifestações em Mani-
la, capital das Filipinas, 

Jacarta, capital da Indonésia e Hong 
Kong, região administrativa especial 
da China, todas elas por melhores 
condições de trabalho e aumento sa-
larial.

Como se percebe, em todo mun-
do os trabalhadores honraram os 
camaradas que tombaram na luta 
por melhores condições de vida e 

A Europa vive desde os anos 
2005-2006 um novo ciclo de luta, 
desmentindo todas as previsões do 
fim da luta de classes. O ciclo de 
greves e grandes demonstrações na 
Grécia, mas também Espanha, Itália 
e França e a crise mundial do capital 
tem acelerado e aprofundado esse 
processo. 

É nesse quadro que recentemen-
te um grupo denominado Federação 
Anárquica Informal (FAI – formada 
ao que se sabe em 2003, na Itália, 
Grécia e outros países da periferia 
da Europa) lançou um comunicado 
em que assumiu a autoria de ações 
armadas contra autoridades de Esta-
do na Itália. Outra ação foi o ataque 
contra o consulado do Chile e Suíça 
em 2010. Essa ação, mais especifi-
camente, desencadeou um debate 
importante. Em primeiro lugar, pri-
sioneiros gregos do grupo “Luta Re-
volucionária” lançaram uma crítica 
publica pela ação armada ter deixa-
do “trabalhadores feridos”. Depois, 
o intelectual Frank Mintz elaborou 
uma “análise crítica”, supostamente 
se amparando nas críticas do grupo 
“Luta Revolucionária” e da Federação 
Anarquista Italiana à “ação da FAI”. 

Esse debate volta a ser impor-

tante quando outras ações armadas 
recentes foram realizadas. O texto 
de Mintz serve tanto para ser objeto 
de análise quanto de denúncia. É ba-
sicamente uma condenação geral da 
luta armada, da sua suposta contra-
dição com a “luta de massas” e a re-
afirmação desesperada do “pacto de 
bem estar social”. Não faremos aqui 
uma análise detalhada do documento 
(deixaremos isso para o futuro), mas 
ele basicamente: 1) afirma que as 
ações armadas criariam uma dupla 
contradição, uma dependência “téc-
nica” ou “operacional” de empresas e 
fornecedores; 2) que a ação teria fe-
rido e portanto “prejudicado” traba-
lhadores da embaixada chilena, nes-
se sentido moral e ideologicamente 
condenável.

Essa posição explicita todas as 
limitações do reformismo libertário. 
Façamos aqui a critica dos seus dois 
argumentos. Em primeiro lugar, toda 
ação no mundo real é determinada 
por condições materiais. A sociedade 
capitalista real tem um domínio so-
bre todas as técnicas, não somente 
as técnicas militares. Isso não sig-
nifica que tais técnicas não possam 
ser usadas contra o sistema, e nem 
significa que seja “independente” do 

domínio capitalista. Se fosse assim, 
não seria possível comprar um “com-
putador” nem usar a “internet” para 
fazer preparativos e ações de propa-
ganda, pois essas geram dependên-
cia de empresas de gerenciamento 
de email e de produção de computa-
dores, por exemplo.  

Com relação ao argumento da 
ilegitimidade dos atos por terem cau-
sados danos “à trabalhadores”. De-
vemos lembrar que todas as ações 
militares, e mesmo ações de massa 
(como greves) tem dimensões im-
previsíveis. Na realidade, elas são 
sempre ações que sacrificam em al-
guma medida os trabalhadores. Mes-
mo uma ação de massa de rua pode 
causar danos físicos e psicológicos 
diretos (aos militantes que as exe-
cutam) ou indiretos (a trabalhadores 
que participem do ato ou mesmo que 
estejam completamente alheios a 
ele), ou mesmo, podem existir “tra-
balhadores” fascistas a serviço do 
Estado. E essas ações podem desen-
cadear a repressão. 

Ou seja, no limite, não existe di-
ferença de conteúdo entre as ações da 
FAI e qualquer ação da luta de clas-
ses, existe uma diferença de forma. 
Seguindo o argumento de Mintz até 

Violência, reformismo e luta de classes na Europa:
combater a criminalização das formas de luta

Não a criminalização, não ao reformismo marxista e libertário!

de trabalho e pela revolução social. 
Mostraram toda sua indignação em 
atos, marchas, protestos e enfren-
tamentos com as forças policiais da 
burguesia. No Brasil a situação foi 
bem diferente. Em meio à contínua 
repressão no campo ao movimento 
indígena e camponês, com 12 mortes 
oficiais em 2012, aos assassinatos 
sistemáticos nas favelas e periferias 
do país, a repressão ao movimento 
operário em Jirau, Belo Monte e Pe-
cém, a votação do Código Florestal, 
a reforma da previdência contra os 
servidores públicos civis e a perma-
nência de grande parcela dos traba-
lhadores na informalidade, as prin-
cipais centrais sindicais realizaram 
festas. A Força Sindical (PDT), CTB 
(PCdoB), NCST, UGT e CGTB fizeram 
um ato unificado em São Paulo com 
patrocínio do Bradesco e Ambev com 
sorteios de prêmios e shows. A CUT 
(PT), por sua vez, não ficou atrás. 
Realizou shows e sorteios de prêmios 
com patrocínio de empresas como 
Bradesco, Petrobras e Eletrobras. 
Todas as duas festas contaram com 
a presença do novo ministro do tra-
balho, Brizola Neto (PDT-RJ), o que 
demonstra todo o compromisso das 
centrais com o governo. 

O 1º de Maio pelo Mundo

Construir o Fórum Nacional de Oposição pela Base! Viva o 1º de Maio: Dia de Luta e de Luto!

as últimas consequências, teríamos 
duas conclusões: a) a luta armada é 
impossível ou condenável ideologica-
mente e b) qualquer forma de luta de 
classes que gere repressão será con-
denada e abandonada, e como todas 
geram repressão mais cedo ou mais 
tarde, o anarquismo resumir-se-á 
apenas ao propagandismo.  

Aqui chegamos ao “X” da ques-
tão.  O texto de Mintz explicita a 
posição do reformismo libertário eu-
ropeu. E para isso condenam de an-
temão a FAI, usando contradições e 
limites do “insurrecionalismo” que 
devem ser debatidas. Mas o que 
seu texto representa é o reforço à 
criminalização. Ao atacarem a FAI, 
reconhecem a legitimidade da sua 
criminalização e ainda a antecipam. 
Ao invés de convidarem ao debate 
teórico e demonstrar solidariedade 
de classe, o que exigiria uma crítica 
do revisionismo e do insurrecionalis-
mo-foquista. Precisamos combater a 
criminalização das formas de luta do 
proletariado no Brasil e no mundo. 
Conforme avance a crise mundial, a 
luta de classes vai se desenvolver e 
o proletariado vai lançar mão de for-
mas de luta cada vez mais avança-
das. 


