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Um dos principais argu-
mentos de legitimação 
do Governo do PT (Lula 

e Dilma) era o aspecto “social” do 
crescimento econômico que suas 
políticas estariam induzindo. Por 
outro lado, alguns argumentavam 
que mesmo sendo válida uma crí-
tica “geral”, existiam alguns as-
pectos isolados em que o Gover-
no Lula teria modifi cado (a assim 
avançado) em relação ao Governo 
do PSDB (e os “neoliberais”). Esse 
principal aspecto seria na “recom-
posição do serviço publico”. Isso 
seria expressão da valorização e 
crescimento do “Estado”, entendi-
do aqui como interesse público e 
geral.

O Instituto de Pesquisa Eco-
nomias Aplicadas (IPEA) publicou 
em um de seus comunicados exa-
tamente essa visão. O documen-
to intitulado “Emprego Público no 
Brasil: Comparação Internacional 
e Evolução”.  Nesse estudo, afi r-
ma-se que “foram criadas, entre 
2003 e 2010, 155.534 vagas atra-
vés de concursos públicos, com 
uma média de 19.441 novas va-
gas por ano. Entre 1995 e 2002, 
na gestão tucana do ex-presidente 
Fernando Henrique Cardoso, foram 
criadas apenas 51.613 vagas, com 
uma média anual de 6.451 novos 
empregos no setor público. Na opi-
nião do deputado Paulo Teixeira 
(PT-SP), líder da bancada petista 
na Câmara, os números atestam 
o caráter republicano do ex-presi-
dente Lula e do PT. ‘O Estado foi 
reorganizado para que pudesse 
cumprir as suas funções adequa-
damente e melhorar o atendimen-
to às demandas da população. Isso 
é fruto da visão do ex-presidente 
Lula e do próprio Partido dos Tra-
balhadores’”.

Assim temos um argumento, o 
do próprio Governo, que constrói 
um discurso ufanista. Muitos que 
aceitam a critica à política do PT, 
ainda se apegam a este aspecto 
para justifi car uma radical diferen-
ça entre ele e a política de FHC.

Na realidade, como já vimos 
discutindo, mesmo esses aspectos 

específi cos não negam o caráter da 
política geral do PT e seus gover-
nos. Quando analisamos de uma 
ótica materialista, estas ilusões 
se desfazem. Vamos exatamen-
te mostrar as ilusões em torno do 
mito da recomposição do Estado e 
dos serviços públicos. E logo, mos-
trar que não existem nem mesmo 
ganhos reais específi cos e imedia-
tos. Ao contrário, essas políticas 
prolongam o projeto estratégico 
do Capital.

Na realidade, mesmo no que 
diz respeito a função social e servi-
ços públicos, o governo do PT tem 
mantido um projeto estratégico 
que continua e aprofunda o neoli-
beralismo sob condições históricas 
particulares. A diferença não é de 
política, mas de conjuntura.

Podemos analisar a política 
do PT para os serviços públicos 
de duas óticas. De um lado, o que 
tem sido priorizado em termos de 
investimento, e qual a real “priori-
dade” na recomposição do quadro 
de servidores públicos. Outra é, o 
que tem sido priorizado, se o pú-
blico ou a privatização, quer dizer, 
o incentivo a apropriação pelo Ca-

pital dos serviços públicos. A me-
lhor maneira de observarmos essa 
política é exatamente analisando 
a história, mas sem esquecer que 
ela não começa em 1995.

O quadro a seguir, elaborado 
a partir dos boletins do Ministério 
do Planejamento, mostram o se-
guinte. Se compararmos os dados 
de 1991, período em que começa 
a aplicação das medidas neolibe-
rais de Collor, com o ano de 2010, 

vemos que em 1991 o número de 
servidores ativos do executivo era 
de 991 mil enquanto que em 2010 
de 970 mil. Ocorreu uma recom-
posição? Não. E aqui entendemos 
porque o para PT a história tem de 
começar em 1995, porque esse foi 
o ano do início do processo de su-
cateamento. O Governo FHC ace-
lerou em demasia a redução dos 
serviços públicos. Isso ninguém 
questiona. 

Mas qual é a verdade então 
por trás desses dados? O PT não 
só não chegou aos patamares do 
número absoluto de servidores em 
relação ao ano de 1991. Ele tam-
bém não aumentou em nada pro-
porcionalmente, pois como pode-
mos ver o número de aposentados 
cresceu. Ou seja, a proporção de 
ativos/aposentados em 1991 era 
de cerca de 2,8 ativos para  1 apo-
sentado, em 2002 (fi m do Governo 
FHC) de 1,5 ativo para cada apo-
sentado e em 2010 a proporção é 
de 1,8 para 1. Ou seja, não houve 
recomposição absoluta ou propor-
cional. E mesmo a diferença em 
relação ao Governo FHC é mínima, 
quase inexpressiva.

Mas além dessa análise quan-
titativa, existe ainda outro aspecto 
fundamental, que emerge de uma 
análise qualitativa. Vejamos os seg-
mentos que estão apresentando 
o maior crescimento. Quando ob-
servamos dados vemos que existe 
uma clara distinção. Os setores que 
apresentaram crescimento efetivo 
no executivo foram os militares. 
Aqui não só há recomposição como 
crescimento. O poder judiciário qua-

se dobra em termos de servidores.

O que isso nos diz? Esses da-
dos poderiam ser sem importância 
mas não são. Eles mostram que 
o setor do Estado que foi “forta-
lecido” é o setor ligado a judiciali-
zação-repressão, não o setor “so-
cial”. Eles também são os setores 
que apresentam os maiores níveis 
salariais, quando comparados aos 
demais servidores.

Quer dizer, mesmo no cresci-
mento, há uma grande ilusão de-
rivada da forma como os dados 
são apresentados. O crescimento 
foi do “Estado Penal”, e não do 
“Estado Social”. O crescimento de 
número de servidores representa 
apenas uma pequena variação em 
relação ao governo FHC em termos 
proporcionais. Assim, o “Estado 
Penal”, aquele que investe na judi-
cialização e militarização, está as-
sociado ao projeto estratégico de 
favorecimento do Capital.

O Governo Lula e Dilma não 
investem na parte “social” do Esta-
do. Eles não se diferenciam do Go-
verno do PSDB por isso. Na reali-
dade o PT manteve a estrutura das 
privatizações. As privatizações da 
estrutura produtiva não foram 
revertidas. Agora o Governo Dilma 
avança na privatização por meio 
das PPP, da estrutura de circula-
ção de bens e pessoas (rodovias, 
ferrovias, hidrovias e aeroportos).

Ou seja, como havíamos in-
dicado em 2005 a tarefa histórica 
do PT, sua missão e compromisso 
com a burguesia era fazer a transi-
ção para o estado neoliberal. Fazer 
uma transição pacífi ca, com oposi-
ção mínima dos movimentos sociais 
e sindicatos. Ele está cumprindo 
sua missão, até agora. Ou seja, o 
desenvolvimento do Governo Lula 
continuará sendo para a burguesia 
nacional um “kit felicidade” e para 
os trabalhadores um “kit ditadura”.

Cabe-nos então denunciar as 
ilusões e criar a oposição real e 
classista ao processo de avanço do 
capitalismo ultramonopolista e ne-
oliberal. E só se faz isso através da 
luta de classes.

As Ilusões do desenvolvimento “social”:
o mito da reconstituição dos 

serviços públicos e privatização

Uma Década de Ilusões... Chega de Ilusão! É hora de Ação!

Evolução do Número de Servidores Públicos Federais

Pessoal/Ano 1991 1995 2002 2006 2010

Executivo
Ativos 991.996 951.585 809.975 887.579 970.605
Aposentados 348.630 483.228 516.192 508.460 516.635

Legislativo
Ativos - 17.402 20.501 27.238 25.289
Aposentados - 4.221 6.887 7.271 6.645

Judiciário
Ativos - 64.561 81.716 91.025 115.739
Aposentados - 14.831 15.458 16.317 20.442

Militares Ativos 330.000 320.822 279.313 314.238 340.063
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O plano de segurança do Gover-
no Federal para a Copa do Mundo 
de 2014 ultrapassa a cifra de R$ 2 
bilhões. Os gastos serão centraliza-
dos na Secretaria Extraordinária de 
Segurança para Grandes Eventos/
Sesge, órgão criado em 2011 pelo 
decreto nº 7538 do governo federal 
e integrado ao Ministério da Justi-
ça. A Sesge planejará e implemen-
tará estratégias de segurança para 
a Copa e as Olimpíadas. O decreto 
nº 7682 de 2012 alarga as compe-
tências da Serge e classifi ca como 
grandes eventos a Jornada Mundial 
da Juventude 2013, Copa das Con-
federações de 2013, Copa do Mundo 
FIFA 2014, Jogos Olímpicos e Parao-
límpicos de 2016 e eventos designa-
dos pela Presidência da República.

A Sesge promoverá a integração 
de polícias dos estados das 12 cida-
des-sede com as polícias Federal e 
Rodoviária Federal, Força Nacional de 
Segurança Pública, e polícias estran-
geiras como a Interpol. A integração 
dos braços do aparelho repressor de 
Estado na esfera federal ainda inclui 
participação de órgãos estaduais e 
municipais como Anvisa, Corpo de 
Bombeiros, Defesa Civil e concessio-
nárias de energia, gás e luz.

Firmam-se os laços do gover-
no com as empresas de segurança 
e armas para por em prática essa 
estrutura de controle, onde o pre-
texto de ameaça terrorista no Brasil 
durante os eventos é a justifi cativa. 
Os mega eventos são nicho de mer-
cado para essas empresas e os ele-
mentos que podemos destacar vão 
de serviços de inteligência à contro-
le de multidões, de parcerias com o 
FBI à empresas bélicas israelenses.

O Law Enforcement Online é um 
sistema do FBI implementado nas 
polícias militar, civil, bombeiros e 
Forças Armadas no Brasil que cen-
traliza informações de todos esses 
órgãos. Armas não letais são outro 
fi lão de mercado. O taser, arma elé-
trica que paralisa, teve sua descri-

ção de “não letal” questionada pela 
Sociedade Brasileira de Cardiologia 
depois que dois brasileiros morre-
ram e da constatação de que os es-
tudos que apontavam a arma como 
confi ável foram feitos por profi ssio-
nais ligados ao próprio fabricante 
da arma. O taser aumenta o poder 
de intervenção das forças policiais 
sendo usado em situações em que a 
polícia não poderia usar armas letais 
como manifestações e com torcidas.

Em 2012, o encontro do vice-
ministro israelense de relações ex-
teriores, Daniel Ayalon, com o pre-
sidente do Senado, José Sarney, e o 
vice-presidente, Michel Temer, dis-
cutiu o interesse de Israel de coope-
rar com o Brasil no esquema de se-
gurança das Olimpíadas de 2016 na 
área de segurança interna. Já exis-
tem empresas israelenses operan-
do no Brasil. A Rafael Defense tem 
projeto com a prefeitura de Curitiba 
no monitoramento à distância, e si-
naliza parcerias com Recife e Salva-
dor para a Copa de 2014. A Rafael 
adquiriu 40% da brasileira GESPI-
Aeronática. A Elbit System produz 
veículos não tripulados e possui 
uma unidade em Porto Alegre. Há 
aproximação da Dígitro Tecnologia 
com a IAI israelense para o contro-
le de fronteira terrestre, marítima e 
aeroespacial.

A montagem desse esquema 
de segurança garante a operação 
de um Estado de exceção durante 
os mega eventos e o precedente da 
permanência de todos esses dis-
positivos mesmo depois do fi m da 
Copa. Isso elevará o nível de con-
trole do aparato repressor sobre o 
povo, seja no cotidiano seja no con-
trole de manifestações, ampliando o 
poder de intervenção das forças po-
liciais que se refl ete no acirramento 
da criminalização e repressão dos 
movimentos populares. Urge a ne-
cessidade do povo se organizar para 
impedir/bloquear o avanço das for-
ças policiais/repressoras no Brasil.

Governo brasileiro, FBI, 
INTERPOL e empresas 

israelenses preparam Estado de 
Exceção durante mega eventos

Os últimos 20 anos foram mar-
cados pelo processo de implemen-
tação do modelo neoliberal de acu-
mulação capitalista em nosso país. 
Tal processo é caracterizado por 
dois elementos fundamentais: a) a 
superexploração do trabalho; b) a 
desorganização sindical e a deses-
tabilização política, tendo em vista 
a facilidade de demissão de traba-
lhadores sobre esse regime de con-
trato. Após o regime militar, esta foi 
a forma encontrada pela burguesia 
brasileira, amparada internacional-
mente, de aumentar seus níveis 
de lucro sobre os trabalhadores e 
manter o seu controle sobre estes. 

Atualmente isso se traduz na 
perseguição política a diversos lu-
tadores no Brasil e no assassinato a 
juventude pobre nas favelas e cam-
pos. A morte de lideranças campo-
nesas realizada pelo agronegócio e 
a recente defesa do advogado-geral 
da União, Luís Inácio Adams, para 
o corte de ponto dos professores e 
servidores que hoje realizam uma 
greve nacional, ilustram muito bem 
este cenário do Estado Penal, de 
cerceamento do direito de greve e 
da punição exemplar buscada pela 
classe dominante àqueles que ame-
açam seu projeto de poder.

A luta dos professores: uma 
ameaça política ao Governo 
Dilma e ao Neoliberalismo

Nos últimos dois anos vivemos 
duas grandes greves de professo-
res. Em 2011, os professores da 
educação básica saíram às ruas em 
defesa da implementação do piso 
salarial nacional dentre outras pau-
tas, e já esse ano a greve do ensino 
superior paralisa mais de 50 uni-
versidades federais e a maioria dos 
IF’s unifi cando professores, técni-
cos e estudantes. Foi neste contex-
to que no ano passado o professor 
temporário da educação básica, 
Macarrão, que esteve na linha de 
frente da greve e dos zonais na ci-
dade de Fortaleza/CE, organismos 
de base que reúnem professores de 
uma determinada área, teve sua 
demissão declarada pela SEDUC/

Cid Gomes/PSB.   

Ainda dentro do contexto ne-
oliberal, mas em um período dife-
rente, foi o professor da educação 
básica no Distrito Federal e Entorno 
(GO), Marcléo Rosseli, militan-
te da esquerda revolucionária com 
marcada trajetória de intransigên-
cia e combatividade, que sofreu o 
peso de duas demissões políticas 
gravíssimas. Por empregar uma 
pedagogia progressista nas esco-
las públicas que trabalhou, ter de-
nunciado irregularidades e abusos 
de autoridade das gestões da ad-
ministração pública, por ter atuado 
enquanto oposição às burocracias 
sindicais Cutistas, foi injustamente 
demitido no período de seu estágio 
probatório no início da década de 
90 através de um processo admi-
nistrativo recheado de vícios e ile-
galidades durante a gestão de Roriz 
e Eurides Brito.

Ainda sem ser readmitido no 
DF, em março de 2004, o compa-
nheiro Marcléo prestou novo con-
curso para docente em Valparaíso 
de Goiás. Por manter sua postura 
militante, ter liderado uma longa 
greve da categoria, ter lutado jun-
tamente com à comunidade pela 
retirada de um lixão da cidade, es-
tar a frente da campanha vitoriosa 
pelo não fechamento do EJA (Edu-
cação de Jovens e Adultos), o com-
panheiro foi novamente demitido e 
ainda pior, teve sua aposentadoria 
decretada forçosamente, e hoje 
está impedido legalmente de rea-
lizar novos concursos ou trabalhar 
com carteira assinada.  

Os companheiros continuam lu-
tando pela readmissão e por Justi-
ça, e não estão sozinhos. Nós con-
clamamos a militância anarquista 
e trabalhadores em geral a se in-
corporar na campanha de solidarie-
dade construída pela “Comissão de 
Combate ao Assédio Moral e Crimi-
nalização dos Movimentos Sociais e 
seus Militantes” construída no DF e 
a combater com todas as forças o 
processo de fragmentação e perse-
guição aos militantes da Classe Tra-
balhadora em todo Brasil! 

Solidariedade aos 
perseguidos e demitidos 

pelo neoliberalismo!

Pela readmissão imediata dos 
companheiros Marcléo e Macarrão!
Os exploradores do povo pagarão!
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 Há 140 anos, em setembro 
de 1872, se consumou a cisão 
da Associação Internacional 
dos Trabalhadores, em seu 
V Congresso realizado em 
Haya, com a expulsão de 
Bakunin e Guilhaume, da 
Federação Jurassiana, e com a 
transferência do Conselho Geral 
para Nova Iorque. Entretanto, 
esse Conselho Geral não existiu 
efetivamente e fracassou na 
tentativa de organizar um 
congresso em 1873 e dissolvido 
ofi cialmente em 1876.
Por sua vez, as federações 
italiana, espanhola, americana, 
francesa e jurassiana decidem 
dar prosseguimento a 
Internacional em um congresso 
realizado em Saint Imier, na 
Suíça. Mais tarde, fi caram 
conhecidos como a Internacional 
Bakuniniana ou “Anti-
autoritária”, impulsionando e 
organizando o que viria a ser 
uma das principais correntes 
do sindicalismo mundial: o 
revolucionário. 
 A cisão foi fruto das 
divergências políticas que 
se iniciaram no seio da I 
Internacional durante o III 
Congresso (Genebra, 1868), 
quando as posições da Aliança 
de Bakunin derrotaram o 
bloco liderado por Marx e 
Engels. As divergências se 
acirraram ainda mais após 
o IV Congresso (Basíleia, 
1869), quando novamente as 
posições bakuninistas foram 
as vencedoras, impedindo que 
a proposta de Marx e Engels, 
de subordinar a emancipação 
econômica à ação política, de 
onde decorre defesa da Ditadura 
do Proletariado e do Estado, 
passassem a fazer parte do 
programa da Internacional.
 No V Congresso (Haia, 
1872), sem a presença das 
federações francesa e italiana, 
aprovaram a proposta do 
Conselho Geral de expulsão 
de Bakunin e Guilhaume. No 
entanto, as federações francesa, 
italiana, jurassiana, espanhola 
e americana não aceitaram 
as decisões do V Congresso e 

140 de Resistência Internacionalista!!!
Viva o Bakuninismo!!!

A luta bakuninista no 
interior da Associação 

Internacional dos 
Trabalhadores

Até a primeira quinzena de 
agosto, cerca de mais de 
36 categorias de servidores 

públicos federais estavam em 
greve. O movimento grevista 
começou no dia 17 de maio, 
com a defl agração da greve dos 
professores das universidades 
federais, organizados 
nacionalmente no ANDES-SN. 
No mês de junho, os demais 
servidores da educação federal, 
organizados pela FASUBRA e pelo 
SINASEFE, também entraram em 
greve. Em seguida, vários setores 
do funcionalismo, organizados 
pela CONDSEF, defl agraram seus 
movimentos paredistas a partir 
do dia 18 de junho, bem como 
os servidores do Saúde Federal e 
da previdência, organizados pela 
FANSEPS.
 Nos materiais dos 
sindicatos, bem como de partidos 
e correntes políticas, o atual 
movimento dos trabalhadores 
dos serviços públicos federais  é 
apontado com uma das maiores 
(por alguns a maior) greve dos 
servidores do último período. De 
fato, existem condições objetivas 
para a construção de um 
movimento histórico, entretanto, 
as condições subjetivas não 
foram alcançadas.
1. A crise do governismo 
no interior do movimento 
dos servidores públicos
 Em 2004, a UNIPA lançou 
seu primeiro Comunicado, “A Crise 
do Governismo e a Estratégia da 
Ação Direta”, onde apontávamos 
para as várias faces e efeitos 
da crise do governismo. A crise 
se caracteriza pela valência da 
via eleitoral com alternativa da 
classe trabalhadora, uma vez que 
a vitória do PT não signifi cou uma 
ruptura com a política burguesa.
 A crise do governismo 
também se estende para o 
movimento sindical e popular, 
uma vez que promove a 
conciliação com a burguesia. Por 
sua vez, os setores reformistas 
de oposição (representados 
principalmente pelo PSOL e pelo 
PSTU) são incapazes de constituir 
uma alternativa para classe 
trabalhadora. Portanto, apesar da 
existência das condições objetivas 
para a ruptura com o governismo, 
especialmente diante da crise 
social, as condições subjetivas 
não foram construídas, isto é, 
não teve avanços nas formas de 
organização, luta e orientação 
política da classe trabalhadora.
 O atual movimento 

O movimento grevista dos 

organizaram um Congresso em 
Saint- Imier (Suíça), em 15 de 
setembro de 1872.
Esta cisão, as contradições no 
interior da classe trabalhadora, 
com as orientações distintas 
de franceses, ingleses e 
alemães e com a cooptação 
crescente do proletariado 
para o nacionalismo, foram 
fundamentais para o fi m da AIT. 
Por sua vez, a Internacional 
Bakuniniana (Anti-autoritária), 
impulsionada principalmente 
pelos Jurassianos, iniciou a 
construção de um sindicalismo 
com base na ação direta, ou 
seja, um poder exercido pelos 
operários contra o patronato, 
sem mediação parlamentar 
e Estatal. Sendo o principal 
contraponto ao modelo social 
democrata/comunista, de 
relegar ao sindicato apenas 
as lutas econômicas parciais 
e apoiar os partidos na luta 
pela tomada do Estado, seja 
revolucionária ou reformista.
 Assim, o Sindicalismo 
Revolucionário propõe a 
organização da Greve Geral 
como sinônimo de Revolução, ou 
seja, como meio de emancipação 
da classe trabalhadora. Essa 
discussão foi tema central do 
VI Congresso (Geneva, 1873), 
ainda com a presença de Bakunin, 
onde se tirou a resolução pela 
construção da Greve Geral nos 
meios sindicais e das caixas 
de resistência, bem como pela 
sua organização. Ainda foram 
realizados congressos em 1877 
(o Sétimo, em Bruxelas) e 1878 
(o oitavo, em Berna).
 No fi nal do século XIX, 
a ação política dos militantes 
bakuninistas (coletivistas 
revolucionários) que impulsionou 
a criação do Sindicalismo 
Revolucionário, se desdobrará 
na criação da CGT francesa em 
1895, sua posição fortalecida na 
aprovação da Carta de Amiens 
(1906) e permanecendo com 
este modelo até a primeira 
guerra mundial. A força 
deste modelo de sindicalismo 
permanecerá até a derrota da 
CNT na Guerra Civil Espanhola.

grevista dos servidores públicos 
expressa bem essas contradições 
da crise do governismo. A 
continuidade e intensifi cação do 
desmonte dos serviços públicos, 
a política de arrocho salarial 
e a subordinação dos serviços 
públicos ao capital privado (como 
o Programa Nacional de Educação 
e a privatização da previdência 
dos servidores), 
criam as condições 
objetivas para as 
mobilizações dos 
servidores. Porém, 
a manutenção 
de sindicatos 
burocra t i zados , 
a hegemonia 
governista e a 
debilidade dos 
setores de oposição 
impedem o avanço 
das lutas para além 
do corporativismo.
 No primeiro 
mandato do 
Governo Lula/
PT (2003-2006), 
o governismo 
sofreu seu único 
revés: por ocasião 
da Reforma da 
Previdência, em 
2003, o SINASEFE 
e o Andes 
romperam com a 
CUT e passaram 
a construir a 
CONLUTAS. Em 
2005 foi realizada uma greve 
simultânea da Educação Federal. 
Entretanto, no seu segundo 
mandato, o Governo Lula 
(2007-2010) e os governistas 
recuperaram o espaço perdido. 
Em 2007, quando lançaram o 
PAC (Plano de Aceleração do 
Crescimento), os sindicatos 
cutistas romperam com a CNESF 
(Coordenação Nacional das 
Entidades dos Servidores Públicos 
Federais), e ao mesmo tempo 
assinaram acordos parcelados 
com o Governo Lula para os SPFs, 
de 2008 até 2010. Por sua vez, os 
setores reformistas de oposição 
abriram mão de construir a 
CONLUTAS pela base para fazer 
a chamada política de unidade de 
ação com a CUT. Isso possibilitou 
que os governistas recuperassem 
o espaço perdido.
2. As contradições das 
lutas de 2011/2012 
 Uma análise dos 
movimentos grevistas dos SPFs 
no período de 2011/2012 mostra 
que a dinâmica contraditória do 
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de trabalho da Rede Federal de 
Ensino fi cam mais adequadas 
aos interesses do Capital. Trata-
se de uma adequação que está 
em consonância com o Plano 
Nacional da Educação, que prevê 
a subordinação da educação aos 
interesses burgueses.
 No dia 3 de agosto, o 
Proifes, entidade criada pela 
Articulação Sindical/PT e pela 
CTB/PCdoB para dividir a base do 
Andes, assinou o acordo proposto 
pelo governo, repedindo a mesma 
prática de anos anteriores. Assim 
o Governo deu por encerradas 
as negociações com os docentes 
e, seguindo sua própria agenda, 
inciou as negociações com 
os TAEs e demais servidores 
federais. Sem sofrer grandes 
pressões, o Governo mantém sua 
política: oferece uma reajuste de 
15,8%, escalonado em três anos.

3. As tarefas dos militantes 
combativos
 Diante da vitória da 
Governo Dilma e, por extensão, 
dos governistas, os militantes 
combativos precisam se manter 
fi rmes na defesas por princípios 
do sindicalismo classista. Devem 
recosntruir o movimento pela 
base, romper com as formas 
deos corporatitivistas de luta 
e eleger a ação direta como 
estratégia privilegiada. São 
tarefas urgentes: 1) construir 
espaços de organização 
conjunta dos setores 
combativos; 2) romper 
com o Fórum de Entidades 
e reconstruir a CNESF; 3) 
organizar oposições sindicais 
pela base e 4) lançar a 
proposta de organização 
de uma greve unifi cada do 
funcionalismo público.

servidores públicos federais e a crise do governismo

contexto da crise do governismo 
está se reproduzindo com novos 
contornos.
 A CNESF continua 
desarticulada. Em 2011 com 
a retorno da FASUBRA, foram 
realizadas algumas plenárias da 
CNESF, entretanto, prevaleu a 
política dos sindicatos cutistas 
com a criação do Fórum de 

Entidades dos SPFs. A principal 
questão aqui é que os sindicatos 
que mantêm a CNESF não atual 
como um bloco no interior do 
Fórum de Entidades, mas ao 
contrário, defendem no interior 
da CNESF as posições tiradas em 
consenso com os governistas. 
Na prática, portanto, prevalece a 
política dos cutistas.

 Outra debilidade gritante 
dos setores de oposição é a 
incapacidade da constituição no 
ano de 2012 de um Comando 
Nacional de Greve da Educação 
Federal, que deveria reunir 
Andes, Sinasefe (sindicatos da 
CSP-Conlutas), Fasubra (que 
se desfi lou da CUT em 2010) e 
o Comando Nacional de Greve 

Estudantil. Sem a existência de 
pautas unifi cadas e de espaços 
comuns de organização, o que 
sobra é uma greve simultânea.
 Por isso, o movimento fi ca 
a mercê das políticas do Governo. 
Nas negociações o Governo dita 
das regras, com negociações 
em separado: primeiro com os 
docentes, depois com os TAEs e 

demais servidores. Na base do 
movimento, os governistas atuam 
com poder de veto na organização 
de atos e passeatas. Assim, as 
manifestações de rua têm um 
caráter legalista, são realizadas 
sob a tutela das forças de 
repressão e, consequentemente, 
são excluídas as estratégias de 
ação direta. Os atos que tiveram 

algum nível de 
radicalidade foram 
isolados e contaram 
com o boicote dos 
governistas.
 N e s s e 
contexto, o 
Governo Dilma/PT 
conseguiu repetir a 
política vitoriosa do 
segundo Governo 
Lula: impondo, 
com o beneplácito 
dos sindicatos 
g o v e r n i s t a s , 
acordos rebaixados 
e parcelados em 
três anos. O caso 
das negociações 
com os docentes da 
Educação Federal 
é emblemático: 
a pauta inicial 
r e i v i n d i c a v a 
reajuste de 22,08% 
e reestruturação 
das carreiras. Por 
sua vez, o Governo 
impôs uma 
tabela de novos 

vencimentos com percentuais 
diferenciados, parcelada em 
três anos e, consequentemente, 
desestruturou as carreiras dos 
docentes. Na proposta do Governo 
as carreiras dos professores fi cam 
subordinadas ao produtivismo 
e à meritocracia, elementos 
essenciais da reestruturação 
neoliberal. Assim, as relações 

 O Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) anunciou 
no dia 14 de julho sua saída da Central Sindical Popular-Conlutas. 
A alegação foi que o PSTU, direção da Central, “atuou de forma 
divisionista nas bases do MTST”, tentando “convencer militantes 
a saírem do MTST e ingressarem no movimento que este partido 
busca impulsionar”. Expõe, ainda, que possuía diferentes posições 
com o PSTU “sobre a necessidade de medidas mais claras e ativas de 
integração do movimento popular aos espaços e pautas da Central”.
 Em resposta, o PSTU afi rmou que, a despeito de terem 
estimulado particularmente a estruturação do MTST, este “não 
detém o monopólio de representação do movimento popular” e que 
“reconhecer o papel e legitimidade do MTST não pode representar 
a exclusão de outros movimentos populares”. Além disso, buscou 
enfatizar seu esforço na “defesa da unidade e integração do 
movimento sindical e popular”, ao apoiar a fundação da CSP-
Conlutas.
 Assim, ainda que seja comum o trânsito ou aproximação de 
militantes da linha política de uma organização, para outra, o pano 
de fundo desta ruptura expõe a debilidade político-organizativa da 

MTST rompe com CSP-Conlutas: Central carece de política para unir as frações da classe trabalhadora

CSP-Conlutas.  Em verdade, o propósito inicial da Conlutas 
de unir os movimentos sindical, popular, estudantil e contra as 
opressões, foi paulatinamente sendo abandonado, a exemplo de 
relegar o movimento estudantil à participação simbólica de 5% na 
Central, em seu vexatório Congresso de 2010.
 Não há, por parte da direção da Central, disposição político-
organizativa sufi ciente em tomar medidas para um formato 
avançado de organização das frações proletárias. Muitas destas, 
como o setor “marginal”, hoje não possuem abertura sindical para 
sua organização. Os movimentos populares, então, expressam 
uma frente de união e luta do povo trabalhador superexplorado. Ao 
invés disso, o PSTU segue mantendo sua prioridade na “agregação” 
sindical indiscriminada – que vai desde apoiar a fi liação de sindicatos 
policiais, a aliar-se com os governistas da Articulação/PT e CSC/
PCdoB em eleições sindicais.
 A UNIPA segue defendendo a construção de uma Central que 
una todas as frações da Classe Trabalhadora, pois esta permitirá 
romper a fragmentação objetiva e subjetiva do povo, tarefa 
fundamental para a estratégia revolucionária no Brasil obter êxito.

Marcha dos Servidores Públicos Federais do dia 18 de Julho em Brasília
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A eleição de 
representantes em 
nada mudará as 

condições de vida do povo. 
O resultado das eleições não 
afetará o Regime Econômico 
(liberal), o modelo 
Econômico (agroindustrial-
exportador) e o Estado. Se 
as eleições presidenciais já 
imperam este limite, o que 
dirá as eleições locais. Se no 
passado, a social-democracia 
acreditava que a tomada do 
poder político via eleições 
poderia levar o capitalismo ao 
socialismo, o mesmo não se 
pode dizer dos atuais partidos 
reformistas brasileiros – PT, 
PCdoB, PCB, PSOL e PSTU 
– que encontram-se em um 
rápido processo de ultra-
degeneração. 
 Estas eleições 
municipais só confi rmam 
este processo e demonstram 
na prática que os reformistas 
nem sequer são viáveis 
como opção reformista.  O 
PT e PcdoB foram levados 
ao campo do neoliberalismo 
e sua política de frente 
com a burguesia e com os 
setores militares em prol do 
desenvolvimento econômico 
capitalista se fortaleceram. 
Nada mais sintomático que 
articulação de Lula/Maluf para 
promover a candidatura de 
Fernando Haddad à prefeitura 
de São Paulo. Do outro 
lado, temos os reformistas 
renovados- PSTU, PCB e 
PSOL – em busca do resgate 
das bandeiras originais do 
PT, mas em rápido processo 
de degeneração.  
 Os reformistas 
“renovados” estão muito 
aquém da socialdemocracia 
histórica criticada por Lênin. 
A ultra-degeneração  - 
PSOL, PCB e PSTU – sequer 
formou um reformismo como 
movimentos de massas 
reivindicatório, sequer 
leva aos trabalhadores um 

Eleições 2012: A ultra-degeneração 
do Reformismo no Brasil.

“O sufrágio universal é a exibição ao mesmo tempo mais ampla e 
refi nada do charlatanismo político do Estado; um instrumento perigoso, 

sem dúvida, e que exige uma grande habilidade da parte de quem o 
utiliza, mas que, se souber servir-se dele, é o meio mais seguro de 

fazer com que as massas cooperem na edifi cação de sua própria prisão” 
 Mikhail Bakunin

Não Vote, Lute! 

programa classista e 
socialista e já capitula antes. 
Nem sequer faz o papel 
de denúncia das mazelas 
produzidas pelo capitalismo. 
Estas eleições municipais 
confi rmam o avanço deste 
processo, ao realizarem 
alianças com o governismo, 
a burguesia e a pequena-
burguesia.

Avança a Ultra-degeneração: 

o exemplo do PSOL.

 Isso fi ca evidente 
quando os principais 
candidatos do PSOL, por 
exemplo, saem a buscar 
alianças com o governismo, 
como o PT e PCdoB, e com 
partidos burgueses como 
PMDB, PSDB, PSD, DEM, PPS, 
PV etc. Algumas candidaturas 
são emblemáticas. Na cidade 
de Belém o partido se aliou 
ao PCdoB, indicando um vice 
para a chapa de Edmilson 
Rodrigues, ex-prefeito 
petista da cidade. Em Macapá 
não foi diferente, aliou-
se aos partidos burgueses 
PV, PPS, PRTB e PTN. No 
Rio de Janeiro, talvez sua 
principal candidatura com 
Marcelo Freixo, se aliou 
a pequena-burguesia, 
representado pelos artistas 
globais, e a burguesia, ao 
receber e divulgar – em seu 
site - apoio da vereadora 
do PSDB, Andrea Gouvêa 
Vieira, pertencente a umas 
mais importantes famílias 
da burguesia fl uminense, 
que preside a Federação da 
Indústria do Estado Rio de 
Janeiro (FIRJAN).
 Como refl exo desta 
intensa conciliação de classe 
o programa é profundamente 
rebaixado.  Não há uma 
política classista para a 

massa dos trabalhadores, e 
isso se repete por todo país. 
No programa do Marcelo 
Freixo temos a manutenção 
do apoio as políticas 
estaduais, do PT e PMDB, de 
repressão e criminalização da 
pobreza com as UPP’s. Mas 
agora com uma roupagem 
“social”. Uma política de 
repressão a semelhança 
dos Destacamentos de 
Policiamento Ostensivo 
(DPO) utilizada por governos 
anteriores, mas sem apoio 
da burguesia da cidade. 
Portanto, não existe uma 
denúncia contundente ao 
projeto momentâneo de 
criação de “zona verde” 
de segurança durante os 
mega-eventos que serão 
realizados no Rio de Janeiro 
nos próximos anos. No 
plano da segurança e ordem 
pública pretende manter 
a Guarda Municipal,  que 
sistematicamente reprime os 
camelôs da cidade, só que 
mais “humanizada”. Sobre 
Moradia, repete a política 
petista para o Ministério das 
Cidades e já se encontra 
com empresários do setor 
imobiliário do Rio de Janeiro.
  Por sua vez o 
programa do candidato Ciro 
Garcia, do PSTU, chega ao 
cúmulo de propor que se 
unifi que todas as polícias 
com a guarda municipal, 
as transformando em um 
tipo de Polícia Unifi cada. O 
partido propõe um programa 
mais rebaixado do que a 
ONU. Esses exemplos nos 
mostram o quadro de ultra-
degeneração do reformismo 
renovado e demonstram 
que o reformismo brasileiro 
sequer apresenta uma opção 
classista e socialista aos 
trabalhadores do campo e 

da cidade. Fazendo justiça 
à social-democracia do 
inicio do século XX, os 
partidos reformistas de hoje 
transformam a degenerada 
social-democracia européia 
numa força quase 
revolucionária. 

Votar: a Negação da 
“Capacidade Política da 
Classe Trabalhadora”

 A eleição de 
representantes não 
representa avanços e a 
luta dos trabalhadores 
não está relacionada a 
pedir votos ou votar, mas 
adquirir experiência, na luta, 
e construir as condições 
necessárias para a formação 
de um contra poder, ou 
seja, construir a política dos 
trabalhadores em oposição a 
política burguesa. 
 O reformismo com sua 
pauta rebaixada é incapaz de 
fazer aquilo que se propõe 
no discurso, ou seja, de 
apresentar uma proposta 
classista alternativa para as 
massas. Mais do que nunca 
o Boicote às eleições é a 
negação da participação no 
jogo sujo da democracia 
liberal burguesa, como 
tem sido cada vez mais 
evidenciado pelos chamados 
“mensalões” do PSDB, PT 
e DEM, que envolvem até 
parlamentares do PSOL.  
 A participação eleitoral 
é a profunda negação da 
capacidade política da classe 
trabalhadora que ao invés 
de construir a política dos 
trabalhadores e destruir ao 
atual sistema de dominação 
e exploração contribui para 
fortalecer sua própria prisão. 
O Estado e o Capital. 
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A crise econômica, que 
começou em agosto de 
2007, que provocou a 

quebra do Banco Lehmann 
Brothers, em setembro 
de 2008, e agora impacta 
profundamente a Zona do 
Euro, está marcada pelas 
políticas da classe dominante 
responsáveis pela ampliação 
da própria crise, ou seja, pelo 
aumentado do desemprego e 
diminuição dos investimentos. 
Como afi rmamos, a atual 
crise é de superacumulação 
de capitais, portanto a 
tendência é de intensifi cação 
da exploração do trabalho (e 
do meio ambiente).
 A crise se agrava 
na medida em que a 

A crise econômica mundial, a economia brasileira 
e a tarefa internacional dos trabalhadores

Fonte: Eurostat, http://epp.eurostat.
ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-

31072012-BP/FR/3-31072012-BP-FR.PDF

própria mundialização e 
liberalização das economias 
pós anos 90 provocou uma 
maior interconexão entre 
as economias nacionais. A 
situação se agrava ainda mais 
com a reintegração chinesa e a 
plena incorporação da Índia na 
economia capitalista mundial. 
Esta situação aumentou 
a integração do mercado 
mundial, alcançando um nível 
jamais visto anteriormente.
 Assim, ao mesmo tempo 
em que a Ásia se tornou o 
novo centro de acumulação 
do capital e vinha mantendo 
o crescimento mundial no 
período da crise, começou 
também a dar sinais de 
diminuição de crescimento. 
A China teve o mais lento 
crescimento em três décadas, 
o mesmo tem acontecido com 
a Índia.
 Por outro lado, pode se 
acompanhar uma tentativa 
de reordenamento político e 
econômico estadunidense. 
Como afi rmamos no Causo 
do Povo nº 61: o estatismo 
é fundamental para isso. O 
reordenamento político e 
econômico norte-americano 
é cada vez mais evidente, 
na medida em que procura 
manter sua hegemonia nas 
estratégias de acumulação 
de capital. A contração do 
crédito, do setor imobiliário 
e da indústria automotiva 
norte-americana foi 
“substituída” pelo aumento 
das exportações. Saída 
que a Alemanha até então 
mantinha e mesmo a China, 
que tem visto o superávit da 
balança comercial diminuir 
paulatinamente. 
 Ao mesmo tempo 
temos uma contração do 
comércio mundial, e aumento 
de disputas por mercados 
via oligopólios e relações 
estatais. O comércio mundial 
se contraiu e os desequilíbrios 
mundiais continuam, sem 
perspectiva de melhora no 
mercado de trabalho. Muito 
pelo contrário, a situação é 
de queda da qualidade de 
vida dos trabalhadores no 
centro do capitalismo, o que 

já ocorre há mais de uma 
década. 

A Crise na Zona 
do Euro 

 As políticas adotadas 
pelos governos europeus 
continuam totalmente 
direcionadas para atender 
os bancos e investidores 
fi nanceiros. Os governos e a 
Troika (Banco Central Europeu, 
Fundo Monetário Internacional 
e União Europeia) continuam 
a receitar austeridade fi scal e 
cortes sociais, cada vez mais 
drásticos. Mesmo a proposta 
moderada do presidente 
Hollande, do Partido Socialista 
Francês, não avançou muito, a 
não ser o acréscimo no discurso 
sobre crescimento econômico 
e a destinação de 150 milhões 
de euros para o Banco Europeu 
de Investimento. 
 A Europa mergulha rumo 
a uma recessão. A arquitetura 
fi nanceira pós-desregulação 
tem levado país por país da 
Zona do Euro a reivindicar 
mais empréstimo para 
sustentar os compromissos 
com os fi nancistas. Estes vão 
atrás de seus lucros. Por sua 
vez, os Estados protegem seus 
bancos e seus investidores e 
aprovam o desvio de recursos 
públicos para as mãos dos 
bancos e empresas. Mesmo 
a Alemanha, que assegurava 
sua economia via exportação, 
está sentido os efeitos de seu 
próprio remédio. O ritmo de 
exportações tem diminuído 
drasticamente, e com isso 
impactado a economia alemã.
 A Europa se arrasta 
na queda de produção 
e principalmente no 
agravamento do quadro 
social, uma vez que a situação 
de desemprego é agravada 
pelas medidas de cortes 
sociais feitas pelos governos, 
independente de sua coloração 
(Liberal, Conservador, Social-
Democrata ou Socialista).
 O desemprego é sem 
dúvida a principal marca da 
crise econômica na Europa. 
Segunda a agência Eurostat, 
a taxa de desemprego chegou 
a 11,2% em junho de 2012 
na Zona do Euro, e a 10,4% 
na União Europeia. Na França 
o desemprego atingiu 10,1% 
dos trabalhadores, na Itália 

10,8%, na Irlanda 14,8%, 
em Portugal 15,4%, na 
Grécia 22,5% (abril de 2012) 
e na Espanha 24,8%.1 O 
desemprego é ainda maior 
entre os jovens (veja o gráfi co 
comparativo).
 No caso do Brasil, o 
mercado interno tem chegado 
ao seu limite. Os próprios 
economistas-consultores do 
Governo Dilma (Gonzaga 
Belluzo e Delfi m Neto, 
por exemplo) já afi rmam 
categoricamente que não há 
mais possibilidade de sustentar 
a economia e se “blindar” da 
crise com o mercado interno. 
É necessário aumentar o ritmo 
de investimento em grandes 
obras de infraestrutura. Por 
outro lado, há uma grande 
possibilidade de queda do preço 
das commodities, o que pode 
debilitar a economia brasileira, 
altamente dependente desta 
conjuntura para manutenção 
das suas contas em dia. 
Mas é importante destacar o 
fortalecimento e crescimento 
dos oligopólios brasileiros na 
extração e transformação de 
minérios e na agroindústria, 
cada vez mais interconectados 
com a demanda global e com 
o capital fi nanceiro. 
 No Causa do Povo de 
nº 45, de outubro de 2008, 
afi rmávamos que “a crise do 
capital não resolve a crise de 
organização do proletariado 
brasileiro, e sem resolver à 
segunda, não conseguiremos 
enfrentar a primeira”. Para 
tanto, quase cinco anos depois 
de seu inicio, o conjunto 
da classe trabalhadora está 
preso às amarras burguesas e 
reformistas. 
 Portanto, continua o 
desafi o de romper com o 
modelo de movimento Social-
Democrata. Para isso, é 
necessário retomar o projeto 
político da ATI do Século 
XIX, que continuou em Saint-
Imier após a Cisão de 1872. 
O primeiro passo dessa 
estratégia internacionalista: a 
organização de uma Tendência 
Classista e Internacionalista 
(TCI), que possa ser o espaço 
de organização internacional 
dos trabalhadores na luta 
contra o Capital.
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Os efeitos da crise econômica mundial no norte continente 
africano, periferia do capital, potencializou as desigualdades 
sociais através da superexploração do trabalho, aumento do 

desemprego, alta no preço dos alimentos e bens de consumo. Tais 
efeitos foram o combustível que impulsionou o povo às ruas na luta 
pelas bandeiras históricas da liberdade e igualdade.
 Porém para China, Rússia, EUA e União Europeia surgiu a 
necessidade de manutenção do domínio econômico que cada um 
possui sobre o Norte da África. Também surgiu a possibilidade 
de expansão territorial do domínio através de apoio e articulação 
direta com setores militares e das burguesias nacionais. Esses 
setores manipularam e direcionaram o povo rumo a construção de 
outros governos cúmplices da exploração imperialista.
 A disputa internacional que ecoa na ONU não se trata de uma 
simples disputa de posições políticas sobre questão humanitária, 
pois o que está em jogo para as potências é a manutenção e o 
aumento do acumulo de capitais extraídos da África.
 Para China existe a necessidade de garantir os onze por 
cento das exportações de petróleo Líbio que são canalizadas para 
o país e a possibilidade de recuperar totalmente a China National 
Petroleum Corp (CNPC) que foi repatriada na Líbia, aumentando 
sua infl uência nessa região do continente africano rica em petróleo 
e minério.
 Para a Rússia existe a necessidade de manter os clientes que 
alimentam sua indústria bélica e, a partir do apoio à China, ampliar 
seus negócios. A Rússia tem desenvolvido contatos no campo da 
exportação de armas com a Arábia Saudita, Egito, Líbia, Iêmen, 
Marrocos, Kuwait e Qatar.
 Para União Europeia, apesar das disputas internas causadas 
pelas intenções norte-americanas, existe em geral a necessidade de 
manter seu velho domínio colonial que suga o continente africano 
por séculos. Ainda existe a possibilidade de recuperar espaços 
perdidos, principalmente para China e outros países de economia 
emergente como o Brasil.
 Para os EUA existem a necessidade de garantir a continuidade 
de exploração através de empresas como a Exxon Mobil, Chevron, 
Maraton Oil, Amerada Hess e Ocean Energy que operam em solo 
africano. Está dada a possibilidade histórica de refazer a divisão 
colonial da África imposta pela Conferência de Berlim de 1884 quando 

Norte da África e a nova divisão colonial entre 
China, Rússia, EUA e União Europeia

Viva a Luta do Povo Árabe contra à Burguesia, o Imperialismo e o Estado!

os EUA não eram 
a grande potência 
i m p e r i a l i s t a . 
Porém, desde 
o início da era 
Bush, o governo 
norte-americano 
já indicava a 
África como 
uma alternativa 
para adiar a 
possível crise de 
c o m b u s t í v e i s . 
Em um relatório 
de dezembro 
de 2001, do 
Conselho Nacional 
de Inteligência 
dos Estados Unidos, intitulado “Tendências Globais para 2015”, 
prevê-se que em 2015, um quarto das importações de petróleo 
dos Estados Unidos teria que vir da África e numa entrevista 
publicada em 2003, na revista Ásia Times Online, Michael Klare 
(ex-analista de segurança dos EUA), ao ser indagado onde poderia 
surgir o próximo confl ito por causa do petróleo após o Iraque, ele 
respondeu: “Acho que na África, a situação lá está se tornando 
quente”.
 A intervenção imperialista no Norte da África não se trata de 
garantir os direitos humanos, mas sim da exigência de controle e 
expansão sob as regiões onde existem ricas reservas de matérias-
primas. Trata-se de reservas de capitais para conter a crise no 
centro explorando ainda mais a periferia do sistema capitalista.
 Como podemos ver, o Norte da África pós “Primavera 
Árabe” não se converteu em um espaço mais democrático. Isso 
porque sem uma teoria concreta para se aplicar na realidade, sem 
um programa revolucionário sério e sem um partido anarquista 
revolucionário para preparar a luta armada o povo sempre acabará 
domesticado pela burguesia ou pelo oportunismo reformista da 
esquerda.

 Nos últimos meses os 
estudantes brasileiros deram 
importantes passos para a 
reorganização do movimento 
estudantil. A greve iniciada pelos 
servidores das universidades e 
institutos federais foi seguida 
de forma quase imediata pela 
defl agração de greves estudantis 
em cada curso e em cada 
universidade do país, chegando a 
atingir mais de 30 universidades 
e diversos institutos e escolas 
federais. As greves estudantis 
foram defl agradas em assembléias 
históricas, e em grande parte 
delas, além do apoio a greve dos 
trabalhadores da educação, foram 
reforçadas as reivindicações por 
mais democracia nas escolas e 
universidades, pela melhoria na 
assistência estudantil, pelo fi m do 
repasse de verba pública para o 
ensino privado.
 Em muitas instituições, 
especialmente algumas escolas 
e institutos federais, as greves 
estão em construção, porém, cada 
vez mais as greves estudantis 

Greve nacional dos estudantes: Combater o 
oportunismo para fortalecer a reorganização

nas universidades vão perdendo o 
fôlego que haviam tido no início das 
mobilizações. Este aspecto já vem 
sendo utilizado pelo governo como 
aval para ridicularizar as “mesas de 
negociação” com o Comando Nacional 
de Greve dos Estudantes (CNGE), já 
que o mesmo é incapaz de forçar um 
novo tom nas negociações. Apesar 
de muitos fatores estarem agindo 
para esse sentido, dois aspectos 
podem explicar melhor o momento: 
 1) Com a morte política 
da União Nacional dos Estudantes 
(UNE), o movimento estudantil não 
fi cou carente apenas de uma “nova 
direção nacional”, tal como nos faz 
crer a argumentação unidimensional 
de certos partidos e correntes 
parlamentaristas. Antes de qualquer 
coisa, os estudantes brasileiros estão 
carentes de fortes organizações de 
base. A construção do Comando 
Nacional de Greve Estudantil 
(CNGE) refl etiu essa difi culdade de 
se construir uma estrutura nacional 
que, pela falta de organicidade nas 
bases, foi a cada dia se afastando 
das mesmas;

 2) A direção paragovernista 
(PSOL e PSTU) é incapaz de levar 
adiante um enfrentamento real contra 
o governo. A falta de independência 
do movimento estudantil frente ao 
sindical tem levado o CNGE a fi car 
a reboque da política equivocada do 
ANDES e da FASUBRA de greve por 
pressão midiática com o objetivo 
de sensibilizar parlamentares. Uma 
greve de súplica, que não visa criar 
mecanismos de pressão direta sobre 
o governo, mas que busca terceiros 
(parlamentares ou a própria opinião 
pública) para fazê-lo. A regra é 
“encenar” uma tal radicalização, 
utilizando-a como mero artefato 
discursivo.
 Apesar da orientação 
geral parlamentarista, ações 
importantes foram e estão sendo 
feitas: ocupações de órgãos 
públicos (reitorias, direções de 
colégios), apedrejamento do MEC, 
manifestações de rua, assembléias 
históricas. Porém, cada vez 
mais as práticas corporativistas 
e pacifi stas vão asfi xiando a 
mobilização, impedindo que se 

de um passo a frente, quer 
dizer, que a radicalização de 
estudantes e trabalhadores deixe 
de ser localizada para se tornar 
generalizada e coordenada em 
todo país. Esta é no momento 
a única forma de quebrar a 
intransigência do governo quanto 
às reivindicações estudantis.
 Está claro que esta greve 
vem ensinando muito para os 
estudantes sobre as lutas. Porém, 
para que estas experiências 
ganhem corpo e continuidade 
é fundamental que pensemos o 
“antes” e o “depois” da greve, que 
não caiamos no pragmatismo, pois 
também sabemos que os problemas 
da reorganização não serão 
resolvidos em meses ou a golpes 
de sorte. Portanto, é necessário 
que fortifi quemos o movimento 
das oposições e coletivos de base 
que vem crescendo nas escolas e 
universidades brasileiras em torno 
da Rede Estudantil Classista e 
Combativa (RECC), dando cada vez 
mais corpo a essa opção pela luta e 
não pelo oportunismo eleitoreiro. 


