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Nas eleições presidenciais 
de 2014 o discurso do PT, de 
seus intelectuais e simpatizan-
tes era que a volta do PSDB na 
figura de Aécio Neves seria um 
retrocesso para a política bra-
sileira. Alegavam que este par-
tido representaria a volta da 
direita brasileira. Este discurso 
do PT não passa de uma men-
tira pra ganhar votos do povo.

Isto pode ser visto no mes-
mo dia em que Dilma era ree-
leita, que em seu discurso dei-
xava clara a intenção de união 
com o PSDB e outros atores 
políticos da elite brasileira. Mas 
também nas primeiras medi-
das antipopulares de seu go-
verno, ainda no fim do último 
mandato.

A composição ministerial 
não deixou dúvidas: desman-
chou a ilusão daqueles que 
acreditaram no marketing po-
lítico “progressista” da cam-
panha petista. A indicação de 
Joaquim Levy, ex-diretor do 
banco Bradesco, para Ministro 
da Fazenda, revela a intenção 
de governar aos capitalistas.

Na verdade não existe a 
dualidade PSDB X PT. Ambos 
representam os interesses do 
grande empresariado e do de-
senvolvimento capitalista. O 
PT seguiu fielmente a carti-
lha neoliberal iniciada por FHC 
nos anos 1990. Privatizações 
disfarçadas como concessões, 

terceirizações e arrocho sala-
rial continuam a afetar a clas-
se trabalhadora. Além do mais, 
beneficiou o agronegócio em 
detrimento do campesinato. 

Pra combater o “aperto”, 
só a luta!

As medidas antipopulares 
anunciadas na véspera do ano 
novo foram verdadeiros “pre-
sentes de grego” aos trabalha-
dores. Todas elas com objeti-
vo de atender os interesses da 
classe dominante no contexto 
de piora econômica, tendo em 
vista diminuição do preço dos 
produtos primários. Isso atinge 
diretamente a arrecadação e o 
orçamento. Assim, o governo 
petista tira dos trabalhadores 
para dar aos patrões, manten-
do a política de tributação que 
beneficia os capitalistas.

As medidas governistas 
deixam claro que as diferenças 
entre PT e PSDB são mínimas, 
assim como são poucas ou 
quase nenhuma as diferenças 
entre os partidos eleitoreiros. 
Todos trabalham para o capital 
e o Estado e sempre cortam o 
pescoço dos trabalhadores. A 
eleição burguesa é uma farsa. 
Ela é antagônica aos interesses 
do povo trabalhador. A saída 
para esta situação é a organi-
zação e a luta nos locais de es-
tudo, trabalho e moradia e nas 
ruas!

Governo petista foi eleito com o discurso 
de combater a “elite”. Mas na prática só 
realizou medidas “antipopulares”. É de 
deixar qualquer “tucano” com inveja. 

As eleições passam, e as 
máscaras (de novo) caem

Dilma indicou históricos inimigos da classe trabalhadora para chefiar seus ministé-
rios, a exemplo da ruralista Kátia Abreu, do PMDB, no Ministério da Agricultura. Na 
foto, a presidente petista nomeia Joaquim Levy, ex-diretor do Banco Bradesco, para 

o Ministério da Fazenda. Sua missão? Aplicar o ajuste fiscal! A culpa é da Dilma!

As medidas que irão “apertar” o povo
A primeira medida do governo reeleito, já acordada an-

tes das eleições, atacou fortemente os trabalhadores, como 
as novas regras do seguro-desemprego. Essas regras 

dificultam o acesso ao benefício conquistado pela histórica 
luta dos trabalhadores. Sob o argumento de controlar frau-
des o governo petista endurece as regras, em vez de com-
bater a alta rotatividade dos trabalhos formais. Se antes o 

trabalhador precisava de 6 meses de trabalho para adquirir 
o benefício, agora necessita de 18 meses de trabalho com-

provados para receber o seguro. Assim beneficia-se não so-
mente o Estado, como também os empresários que podem 

demitir os seus empregados antes do prazo. Esta medida 
estimula ainda mais a terceirização de mão-de-obra e os 

contratos mais curtos de trabalho. 

Além do seguro-desemprego, o governo Dilma anunciou 
mudanças na pensão em caso de morte, auxílio doenças e 
no seguro-desemprego para o pescador artesanal. No que 
se refere ao seguro do pescador artesanal, que é aquele 

recebido em épocas onde a pesca é proibida, já que os pei-
xes estão em período de reprodução. Este benefício que é 

de apenas um salário mínimo, agora será concedido apenas 
aos pescadores que exercem esta atividade de forma exclu-

siva há mais de três anos. E se o trabalhador recebe outro 
benefício, agora terá que escolher com qual ficar.

Além destas medidas situadas no âmbito trabalhista, 
o governo petista anuncia aumento do preço do diesel, 
aumento na conta de luz etc. A inflação acumulada é de 
7,14%, superando o teto previsto pelo próprio governo. 

Sem contar sua complacência com prefeitos e governado-
res que iniciaram suas gestões com aumentos abusivos das 
passagens de ônibus, metros, trens e barcas. Os trabalha-
dores estão sentindo no bolso e no dia-a-dia o aumento do 

custo de vida.Eleição é farsa! Não vote, Lute!
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Em várias cidades do Brasil 
estouram manifestações con-
tra o aumento das passagens. 
A Ação Direta volta a ser vista 
nas manifestações através de 
fechamento de ruas e aveni-
das, assembleias e plenárias 
de Fóruns de lutas e resistên-
cia contra a repressão militar. 
No entanto essa tática vem en-
contrando adversários e inimi-
gos.

Fortaleza
Em Fortaleza-CE o aumento 

das passagens foi de R$ 0,20, 
agora custando R$ 2,40. Após 
o reajuste, algumas correntes 
políticas chamaram cada uma 
sua própria manifestação sem 
realizar plenárias de organiza-
ção. Assim demonstram que já 
estava tudo definido nas reuni-
ões de gabinetes de seus parti-
dos e que sequer buscam cons-
truir a luta pelas bases. Isso 
ocorreu com grupos governis-
tas, como o Levante Popular 
da Juventude (LPJ), e parago-
vernistas, como o PSOL, PSTU, 
PCB e outras. Diferentemente, 
o Fórum Permanente pelo Pas-
se Livre (FPL) organizou uma 
ampla plenária com dezenas 
de estudantes e trabalhadores 

neutralizar os setores combati-
vos, inclusive entregando-os à 
repressão, e disputar os rumos 
do movimento com métodos 
de conciliação. No fim das con-
tas, reforçam as ilusões eleito-
reiras, que serão responsáveis 
pelos aumentos de tarifa.

São Paulo
Em São Paulo-SP, governa-

do por Alckmin (PSDB) e que 
tem Haddad (PT) na prefeitu-
ra, o reajuste foi de R$ 0,50 e 
a situação é parecida. Apesar 
do MPL-SP puxar manifesta-
ções nas periferias, a participa-
ção dos governistas permane-
ce. As plenárias que o MPL-SP 
chama são para apenas con-
sultar acerca do percurso dos 
protestos e não para decidir a 
política, a organização e os ru-
mos da luta contra o aumento 
o que vem gerando desconten-
tamento de setores antigover-
nistas.

Nas eleições, PT e PCdoB fazem campanha. Depois de eleitos, seus 
militantes fingem não ter responsabilidade pelos aumentos. É preciso 

combater os governistas para combater os aumentos.

As passagens de ônibus aumentam em 
todo Brasil e o povo sai às ruas

para definir os rumos da luta 
contra o aumento, tirando mo-
bilizações em escolas e termi-
nais de ônibus.

Rio de Janeiro
No Rio de Janeiro-RJ o re-

ajuste foi de R$ 0,40 nos ôni-
bus, além de aumento nas bar-
cas e trens, foi autorizado pelo 
prefeito Eduardo Pães (PMDB), 
aliado do PT. O Movimento Pas-
se Livre (MPL) organizou ple-
nárias onde apareceram todo 
tipo de oportunismo gover-
nista, desde o LPJ ao próprio 

Nacionalmente o Movimento Passe Livre 
(MPL) defende o projeto Tarifa Zero, usando 
como referência a experiência do governo 
Erundina (PT) em SP que concedeu passe 
livre para toda a população no transporte 
público. A experiência na década de 90 não 
eliminou as máfias de transporte, que con-
tinuaram sendo financiadas integralmente 
pelo estado através de subsídios vindos dos 
impostos. Além disso, um conselho do trans-
porte era formado entre empresários, tra-
balhadores, técnicos e sociedade civil, uma 
conciliação de classes e que sequer geria o 
transporte, mas era um espaço apenas con-
sultivo.

Hoje, é preciso lutar contra o aumento das 
passagens, pela abertura das planilhas de 
custo das empresas, pela ampliação do pas-
se livre até chegar a tarifa zero, porém com 
a linha correta: nenhum subsídio público às 
empresas e nenhuma ilusão no governis-
mo. Este vem tentando redisputar os rumos 
dos movimentos e ganhar respaldo eleitoral. 
Afinal, o Levante de junho/2013 provou que 
PT/PCdoB não tem mais influência na nova 
geração combativa que se cria. E para o 
governismo continuar existindo irão buscar 
aparelhar e “fazer média” junto aos movi-
mentos de juventude para reeditar a velha 
ilusão eleitoreira.

Tarifa Zero no transporte

PT. Aqueles que nas eleições 
chamaram votos aos aliados 
do PT, que agora aumentam 
as tarifas, hoje estão dizen-
do lutar contra este aumento. 
São estelionatários! Correntes 
antigovernistas propuseram a 
expulsão destes estelionatá-
rios, mas inexplicavelmente o 
MPL-RJ defendeu o governis-
mo no movimento de massas. 
Brigou pela participação de 
“todos que querem lutar con-
tra o aumento”. Esta postu-
ra não se dá conta de que os 
grupos governistas atuam para 

No Rio, protesto da FIP vincula aumento de tarifa e liberdade aos presos políticos
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Os pedidos de impeachment de Dilma são usados pelo PT para esconder 
a sua repressão contra os movimentos sociais. Enquanto se diz vítima 

de “golpismo”, PT militariza e judicializa as lutas populares.

Os presos políticos do PT
Golpe da direita?       

Hoje, a luta é con-
tra o fascismo do 

PT
A alternativa para 

a classe trabalhadora 
segue sendo manter 

uma política de inde-
pendência de classe 
frente a proposta de 

colaboração com o 
PT. A aliança com a 

burguesia sempre 
será uma arma apon-

tada contra a classe 
trabalhadora.

O discurso do PT 
de combate ao “gol-
pismo da direita” é 
uma cortina de fu-
maça que esconde 

sua própria prática.  
Aproveita-se de dos 

isolados gritos de im-
peachment para girar 

centrais sindicais, 
partidos e grupos em 
sua defesa, enquanto 
aplica o ajuste fiscal.

Pois se o “golpis-
mo fascista” significa 

desenvolver a mili-
tarização da política, 

hoje o que existe 
de mais próximo de 

fascismo no Brasil é o 
próprio PT, que ree-
dita leis da ditadura, 

prende manifestantes 
e mata pobres nos 
campos e favelas.

Passado a farra do espetá-
culo democrático, marcado pela 
falsa polarização entre uma 
campanha de um governo para 
os ricos e outra para os pobres, 
o PT de Dilma mostra sua ver-
dadeira cara.

O corte de direitos sociais 
pelo ministério da Fazenda de 
Joaquim Levy (pensões, segu-
ro-defeso etc.), o apoio ao la-
tifúndio/agronegócio sob che-
fia do Ministério da Agricultura 
de Kátia Abreu, a Reforma do 
Ensino Médio do Ministério da 
Educação de Cid Gomes: es-
tas medidas em conjunto com 
a militarização da política e a 
criminalização dos movimentos 
sociais são os traços mais mar-
cantes do novo governo.

No Brasil, a ditadura contra 
o povo continua

O documento Lei e Ordem, 
lançado ano passado (2014), 
feito pelas forças armadas e 
aprovadas pelo Ministério da 
Defesa de Dilma, coloca os mo-
vimentos sociais como inimigos 
internos do Estado. Este docu-
mento recupera a Lei de Segu-
rança Nacional, um dispositivo 
criado na Ditadura-Civil Militar 
instalada em 64 afim de garan-
tir um Estado de exceção caso 
ocorra protestos no Brasil.

Esses elementos em con-
junto com a militarização dos 
morros cariocas pelo exército, 
a atuação da Força Nacional, a 
integração das polícias etc. de-
monstram o laço de continui-
dade que liga o regime militar 

até a gestão do PT/
PMDB. Ao contrá-
rio da maior par-
te dos países Cone 
Sul, que conseguiu 
punir seus tortura-
dores, a gestão de 
Dilma pretendeu 
uma “reconciliação 
nacional” entre tor-
turados e tortura-
dores.

A falsa Comis-
são da Verdade foi incapaz 
de levar a cabo esse processo 
restringindo-se a um mero de-
nuncismo. Enquanto isso, po-
liticamente o governo segue 
dando respostas militares as 
oposições politicas contestató-
rias que vem das ruas. A Lei da 
Anistia que defende os tortura-
dores já foi condenada até por 
organismos imperialistas como 
OEA (Organização dos Estados 
Americanos) como lei que que-
bra os princípios dos direitos 
básicos da humanidade.

A omissão também é uma 
política

É nesse cenário que Igor 
Mendes e mais 22 ativistas fo-
ram presos ou respondem pro-
cesso político no Rio de Janeiro. 
Duas companheiras encontram-
-se foragidas. Igor foi detido 
na véspera da final da Copa 
do Mundo no Rio. Ele foi preso 
após participar de uma ativida-
de cultural que supostamente 
quebrou seu regime cautelar 
que o impedia de participar de 
atos políticos.

Assim como Igor, em Porto 
Alegre o militante Vicente foi pre-
so por protestar contra o aumento 
de tarifas. O crime de Igor Men-
des e de Vicente foi de lutar con-
tra os gastos da Copa e defender 
direitos sociais como passe-livre. 
Mas o que impressiona nesses 
processos não é o continuísmo da 
Ditadura militar ao PT, mas o si-
lêncio de todo reformismo nesse 
processo (Psol, PSTU, PCB, CAB).

A omissão desses setores é 
uma posição política concreta. 
Sua oposição parlamentar mo-
derada se transforma em cauda 
moderada do governismo por re-
produzir programas, práticas e 
métodos na luta político-social. 
Por isso denominamos esses se-
tores de para-governistas.

Se a prisão de Igor é a ex-
pressão do PT de criminalização 
presente e futura nos movimen-
tos sociais, a omissão para-go-
vernista é a expressão máxima 
da conivência política. A omissão 
frente aos presos políticos é a ex-
tensão do petismo nos movimen-
tos de base e adequação a lógica 
parlamentar burguesa.

Força Nacional, enviada pelo Governo Federal, reprime mar-
cha contra o Leilão de Libra no Rio - outubro de 2013
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Após as eleições de 2014, 
alguns movimentos sociais, 
partidos e centrais sindicais 
estão se articulando por uma 
“frente de esquerda” contra o 
“golpismo de direita” e por “re-
formas populares”. Esta frente 
foi convocada pelo MTST (Mo-
vimento de Trabalhadores Sem 
Teto) na figura de Guilherme 
Boulos, em dezembro do ano 
passado, e conta desde o prin-
cípio com um grande arco de 
alianças com as burocracias 
sindicais e partidárias. Entre os 
signatários da “Frente”, estão: 
Movimento dos Trabalhadores 
Sem Teto (MTST), Movimento 
dos Trabalhadores Rurais Sem 
Terra (MST), Central Única dos 
Trabalhadores (CUT), Partido 
Socialismo e Liberdade (PSOL), 
União Nacional dos Estudantes 
(UNE), Intersindical e Partido 
Comunista do Brasil (PCdoB).

Em uma segunda reunião 
em São Paulo, no dia 19 de 
janeiro, foi estabelecido um 
manifesto da “Frente Pelas Re-
formas Populares” com quatro 
eixos: “1 - Luta pelas Refor-
mas Populares; 2 - Enfrenta-
mento das pautas da direita na 
sociedade, no Congresso, no 
Judiciário e nos Governos; 3 - 
Contra os ataques aos direitos 

trabalhistas, previdenciários e 
investimentos sociais; 4 - Con-
tra a repressão às lutas sociais 
e o genocídio da juventude 
negra e pobre e periférica”. 
Porém, nessa reunião não se 
avançou em pontos concretos 
da luta popular, apenas nesses 
princípios genéricos. Tendo em 
vista que o espaço só delibera-
va por consenso, os governis-
tas tinham poder de veto sobre 
propostas que iam contra os 
interesses dos governos, bas-
tavam aos governistas discor-
dar. 

Qual o objetivo de uma tal 
“Frente de Esquerda”?

Não podemos exigir, tal 
como faz PSTU e outros gru-
pos, que a Frente seja algo 
que nunca se propôs; desde o 
início o objetivo da Frente não 
é a articulação de um campo 
anti-governista e reivindicativo 
e sim a unidade com a buro-
cracia governista. Dizem os or-
ganizadores que a Frente “será 
independente do governo, sem 
ser oposição”, mas é óbvio que 
essa neutralidade é impossível, 
e vindo da CUT essa afirmação 
chega ao cúmulo do cinismo. 
Devemos ter claro que essa li-
nha política (que afirma que a 

oposição ao go-
verno fortalece 
a direita) é mais 
uma das formas 
de mascarar o 
caráter neoliberal 
e desenvolvimen-
tista da Era PT. É a negação da 
(auto)crítica do papel do go-
vernismo no último período. 

Desde o ano de 2013 que 
a UNIPA afirma que um dos 
principais fatores positivos das 
Jornadas de Junho foi a contra-
dição “direção X base” no mo-
vimento de massas. As massas 
populares não se referenciam 
mais nas burocracias sindicais 
e partidárias e se lançam para 
as lutas atropelando as dire-
ções pelegas, indicando que 
existe uma crise de organiza-
ção da classe. Essa contradi-
ção tentou ser remediada na 
época das jornadas com um 
“dia de luta” farsante e covar-
de no mês de julho. Hoje, as 
burocracias tentam uma nova 
empreitada com essa “Frente 
pelas Reformas Populares”. Ela 
surge com um objetivo clara-
mente renovador da estratégia 
reformista eleitoral, de prolon-
gar a vida de um “novo campo 
social” de sustentação do re-
formismo que se lançará nova-

“Frente de esquerda pelas reformas populares”:
o novo engodo dos oportunistas

Um dos principais pontos que propõem 
os governistas é a luta pela Reforma 
Política. A “constituinte por uma reforma 
política” foi proposta por Dilma em junho 
de 2013 para desviar o foco das deman-
das populares vindo das ruas. Hoje ela 
cumpre o papel de “democratização da 
política” como solução “prévia”, como 
“ponto de partida” das demais questões. 
Ou seja, alegam que depois de demo-
cratizar a política, e a sociedade estiver 

incorporada ao Estado, as demandas 
econômicas e sociais (de operários, 
camponeses, povos indígenas, sem-teto, 
estudantes, etc.) poderão ser conquis-
tadas. Novamente apresentam que a 
mudança virá pelo voto, por um plebis-
cito, por uma constituinte, por uma nova 
eleição.

Enquanto esse factoide é armado pelos 
governistas, a burguesia que domina o 
Estado não apenas vai aprovando me-

didas e ministérios reacionários, cortes 
de verbas pros setores sociais, arrocho 
salarial, aumento de tarifas de ônibus, 
luz, água; como também vai tratando 
de tutelar e adaptar aos seus interesses 
de classe a dita “reforma política”. En-
quanto os oportunistas anunciam uma 
fantástica fantasia da democratização da 
política, a massa trabalhadora vive uma 
verdadeira ditadura em seus locais de 
trabalho, moradia e estudo.

A reforma política e as necessidades da classe trabalhadora

mente nas disputas do Estado.

Aliás, não é à toa que essa 
Frente se organize logo após 
as eleições de 2014. Ela se 
forma como resposta às elei-
ções e não como uma reposta 
a dinâmica da luta de classes. 
Ela visa atender os interesses 
eleitorais-institucionais da “es-
querda” (especialmente para 
2018), e não as demandas 
concretas dos trabalhadores e 
juventude que ocupou as ruas 
em junho de 2013 e protagoni-
zou as greves e rebeliões pro-
letárias nos últimos anos. 

Uma análise da luta de 
classes indica que o governis-
mo nunca foi tão reacionário 
quanto nos últimos anos e o 
será nos próximos. Portanto, 
vivemos uma crise do gover-
nismo muito mais profunda. 
Nesse contexto não apenas a 
CUT, UNE e MST querem se 
apresentar como “independen-
tes” do governo Dilma, mas o 
próprio PT e os petistas tam-
bém esbravejam tal farsa. 

MTST, MST, CUT, PSOL e outros formam Frente. Qual o des-
tino desta aliança com os governistas?



6   Causa do Povo - nº 71 - Março de 2015

Os próximos anos não de-
vem ser nada diferentes em 
relação a luta por terra e li-
berdade. O atual governo (PT-
-PMDB) se mantém ao lado do 
agronegócio (corporações e 
setores agroexportadores dire-
tamente coligados, usineiros, 
empresários do ramo de celu-
lose, laticínios e frigoríficos) e 
das grandes empresas de ex-
ploração mineral. De norte a 
sul a repressão contra os cam-
poneses, indígenas e quilom-
bolas deve continuar. O assas-
sinato de lideranças do campo 
é uma realidade.

A implementação dos pro-
jetos de irrigação para o agro-
negócio, expansão do gado, da 
cana, da soja, de hidroelétri-
cas, como a Usina de Tapajós, 
e novas minas devem conti-
nuar a todo vapor. Isso con-
tinuará afetando os povos do 
campo. A PEC-215 (que busca 
atacar os territórios indígenas) 
acaba de ser desarquivada na 
Câmara. Tudo isso regulamen-
tado sobre o nefasto Código 
Florestal aprovado no governo 
anterior.

A chamada “crise hídrica” 
é só um capítulo da luta pela 
água entre os grandes capi-
talistas e os trabalhadores do 
campo e da cidade. No campo, 
a irrigação para o agronegócio 
e a exportação de gado são 
os maiores responsáveis pelo 
consumo de água e pela des-

truição de mananciais, nascen-
tes e florestas de norte a sul 
do país. Os desertos verdes 
de Eucaliptos, que no Espirito 
Santo já afetam há anos os po-
vos indígenas, e a poluição da 
água por agrotóxico impactam 
povos terenas, guaranis-kaio-
wa, os povos do xingu, cam-
poneses em Goiás e por todo 
o país. 

A luta pela terra se co-
loca como ponto fundamental. 
O Governo Dilma homologou 
apenas a criação de 11 terras 
indígenas. O menor número 
desde a ditadura empresarial-
-militar de 64. A destruição e 
precarização da FUNAI e IBA-
MA são marcas do governo PT-
-PMDB. Está em pauta na Câ-
mara, na Comissão Especial, o 
substitutivo ao Projeto de Lei 
1610/96, que dispõe sobre a 
exploração e o aproveitamento 
de recursos minerais em terras 
indígenas. O que está em jogo 
aqui é o interesse agroextrati-
vista exportador.

O sucesso do crescimen-
to econômico brasileiro este-
ve diretamente associado ao 
alto preço das commodities no 
mercado internacional, que fa-
voreceram as exportações bra-
sileiras. Tal situação elevou o 
peso deste setor no PIB e na 
economia brasileira, fruto dos 
ajustes neoliberais feitos pelo 
governo Fernando Henrique 
Cardoso (PSDB/DEM). Hoje o 

O “sucesso” da economia brasileira dependeu bastante da exploração do campo. Mas 
este processo afeta comunidades indígenas, camponesas e populações ribeirinhas. 

Diante da “crise hídrica” e fiscal, a expectativa é de mais exploração do setor. 

Avançar a luta no campo por terra e liberdade

Aos nossos mortos nenhum minuto de silêncio. Mas toda uma vida de luta! 
Viva Aliança Operária-Estudantil-Camponesa!

setor representa 36% das ex-
portações brasileiras. Explorar 
o campo continuará sendo a 

Acabar com a conciliação é retomar a ação direta 
no campo!

Para avançar na luta dos trabalhadores no campo 
hoje, é preciso denunciar a conciliação das direções dos 
movimentos de luta pela terra e das Centrais e confede-
rações sindicais. Também é necessário criar e organizar 
oposições de luta, retomando as bandeiras de luta pela 

terra; por emprego, piso e aumento salarial nacional para 
todos os trabalhadores rurais; e pela destruição do lati-

fúndio. Combater qualquer tipo de aliança com o setor pa-
tronal, como tem feito sindicatos e centrais, é o dever das 

oposições e militantes classistas e combativos.

Para isso, é fundamental organizar nossa autodefesa 
e retomar as ocupações de terras e dos prédios do gover-

no; os saques de alimentos e remédios. Caso contrário, 
veremos companheiros caírem mortos pela ação do agro-
negócio, hoje representado pela CNA, e pela omissão dos 
seguidos governos. Ontem de Fernando Henrique e Lula. 

Hoje de Dilma Rousseff-Michel Temer (PT-PMDB). 

grande opção do governo Dil-
ma. Assim, a luta será uma ne-
cessidade!

Durante II Mobilização Indígena realizado em Brasília, indígena aponta “sugestiva-
mente” sua flecha ao alvo inimigo das demarcações de terra - maio de 2014
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“A luta de classes, fato histórico e não a afirmação 

teórica, é refletida no nível do feminismo. As mulhe-
res, como os homens, são reacionárias, centristas ou 

revolucionárias. Elas não podem, portanto, travar a 
mesma batalha juntas.”

Mariátegui, Reivindicações Feministas

A questão de gênero está 
em grande medida na pauta 
dos movimentos sociais, da 
esquerda e sociedade como 
um todo. A violência contra a 
mulher e contra homossexuais 
é alarmante: dados mostram 
que de janeiro a dezembro de 
2011 o número de violência 
baseadas na orientação sexu-
al e na identidade de gênero, 
segundo levantamento inédito 
divulgado pela Secretaria de 
Direitos Humanos da Presidên-
cia da República (SDH-PR), fo-
ram de 6.809 violações de di-
reitos humanos contra LGBTs, 
envolvendo 1.713 vítimas e 
2.275 suspeitos.

Já em relação à violência 
contra a mulher, segundo um 
estudo do IPEA – “Estupro no 
Brasil: uma radiografia segun-
do os dados da Saúde” – a 
pesquisa estima que no míni-
mo 527 mil pessoas são estu-
pradas por ano no Brasil, sen-
do que registros do Sinan (que 
baseia a pesquisa) demons-
tram que 89% das vítimas são 
do sexo feminino e possuem, 
em geral, baixa escolaridade. 

As correntes de gênero e 
alguns desvios

Frente a uma sociedade 

profundamente marcada pelo 
conservadorismo patriarcal e 
pela mercantilização crescente 
do trabalho e do corpo da mu-
lher, a luta feminista classista 
se demonstra um imperativo. 
O feminismo e a liberdade se-
xual assim como a igualdade 
social são elementos essenciais 
para qualquer organização re-
volucionária. Apesar disso, são 
comumente tratados de for-
ma separada. Pautas de classe 
e pautas de gênero, o que se 
configuram como um feminis-
mo pequeno-burguês e um de-
terminismo econômico, o qual 
colocam a questão de gênero 
em segundo plano.

Neste sentido, esbarramos 
com correntes feministas pós-
-modernas, policlassistas, co-
laboracionistas, comportamen-
talistas, adeptas à sororidade e 
desta forma, até aburguesadas 
e racistas. Se faz necessário 
analisar, discutir e atualizar a 
luta da mulher dentro da pers-
pectiva materialista, classista e 
revolucionária, ou seja, dentro 
do contexto no qual se desen-
volve a sociedade, onde o pro-
letariado sofre objetivamente 
com tal sistema de exploração 
e opressões. Entendemos que 
para uma real emancipação da 

mulher é necessário ter uma 
emancipação da classe traba-
lhadora como um todo; sendo 
assim um processo dialético.

Tais correntes citadas aci-
ma reproduzem a ideia de que 
o feminismo deve ser a luta de 
toda mulher, somente da mu-
lher, e não de toda uma classe. 
Isto abre brechas para um co-
laboracionismo, onde a mulher 
burguesa está supostamente 
ao lado da mulher trabalhado-
ra, e não como sua exploradora 
em lados opostos. Outra ten-
dência destas correntes é de 
que todo homem é um opres-
sor por natureza, não sabe (e 
sequer pode) lutar ao lado de 
suas companheiras.

Da mesma forma, impõem 
como princípio a questão com-
portamental, onde a violência 
e opressão se vale meramen-
te do comportamento, como 
modo de se vestir, gestuais 
etc., não indo na raiz do pro-
blema. Ou então servindo 
apenas como grupo de apoio 
e autoajuda, o que em nossa 
concepção acaba por despoliti-
zar e se perder a combativida-
de da questão.

Vencer a opressão é tare-
fa das mulheres e homens 
da classe trabalhadora

O machismo e a violência 
têm causas estruturais pre-
sentes tanto em condutas coti-
dianas dentro da classe, como 
através de relações e conflitos 
entre as classes e o Estado, o 
que impõe a necessidade da 
via combativa e classista, onde 
o protagonismo proletário e a 
solidariedade de classe devem 
orientar os princípios e ações. 
Neste sentido, o feminismo 
deve incorporar o combate ao 
racismo, à xenofobia, ao et-
nocentrismo, à homofobia, a 
transfobia; entendendo que 
quem sofre estas opressões 
contra a classe trabalhadora é 
companheira(o) e deve seguir 
ombro a ombro nas fileiras da 
luta de classes. 

O machismo e qualquer ou-
tra opressão se destrói a par-
tir da luta, organização e ação 
direta da classe trabalhadora, 
sem conciliação de classe, atra-
vés de exemplos como comitês 
de autodefesa das mulheres, o 
que se possibilita a construção 
de um autêntico movimento de 
classe.

Combater a 
opressão contra 

as mulheres
Desde 2012 o povo curdo em armas na região de Kobane (fronteira síria com a Tur-

quia) deu início a uma revolução que derrotou o imperialismo e o Estado Islâmico 
(EIIL). Nesta luta, as mulheres compõem uma brigada dentro do exército guerrilhei-

ro e estão na linha de frente pela liberdade e autodeterminação de seu povo.
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Desde o início das incur-
sões do Grupo Estado Islâmico 
(EIIL) nos territórios de Ko-
bane na Síria e em Rojava na 
Turquia, da região conhecida 
como “Curdistão”, há a pre-
sença de uma forte resistência 
popular Curda contra a abo-
minável ação do terrorismo do 
EIIL, bem como do terrorismo 
dos Estados Turco e Sírio.  Há 
décadas atuam nestas regiões 
o PKK - Partido dos Trabalha-
dores do Curdistão, e seu bra-
ço armado, a YPG - Unidades 

de Defesa Popular e YPJ - Uni-
dade de Defesa das Mulheres 
(fração feminina do YPG). 

Hoje, seus combatentes 
tem tido especial importância 
na organização da resistência 
armada do Povo Curdo contra 
o Estado Islâmico bem como 
contra o imperialismo Inter-
nacional, guiado pelos EUA e 
EU (União Europeia), seguidos 
na região pelo Estado Turco. A 
experiência histórica do povo 
curdo que se desenrola nestes 

Nem Estado Islâmico, nem Estados 
capachos do imperialismo ianque. Em 
Kobane (Síria), o povo em armas venceu 
o terrorismo por sua autodeterminação.

KOBANE: Todo apoio à 
libertação do povo curdo!

A aproximação de Cuba com 
os EUA significa aprofundar o 
regime capitalista na ilha. 

CUBA: Novo espaço para 
o imperialismo no Caribe

Em dezembro de 2014 os 
presidentes de Cuba e Esta-
dos Unidos anunciaram uma 
reaproximação diplomática, 
acenando para uma futura re-
vogação do bloqueio econômi-
co imposto à ilha desde 1962. 
Embora o bloqueio permaneça, 
a notícia foi recebida com entu-
siasmo pela imprensa interna-
cional, como se fosse uma es-
pécie de solução mágica para 
os problemas do povo cubano.

Na realidade, o mais sen-
sato é considerar que essa re-
aproximação se trata de um 

novo espaço de atuação do 
imperialismo estadunidense na 
América Latina, tendo em vista 
o fracasso do bloqueio.

A colaboração econômica 
entre os dois países serão tra-
duzidos em um pacto de desen-
volvimento dependente. Este 
pacto pode favorecer setores 
da burocracia cubana e a bur-
guesia internacional, através 
da exportação de capitais dos 
países do centro para Cuba pela 
superexploração do trabalho 
cubano, convertendo Cuba em 
semiperiferia do capitalismo.

dias tem apontado os caminhos 
para o proletariado mundial. 

Nesta situação, de um lado, 
o assassino Estado da Turquia 
abre suas fronteiras para os 
fundamentalistas do EIIL, po-
rém as fecham para os comba-
tentes e refugiados curdos.  Por 
outro, os EUA (que financiaram 
o Estado Islâmico até poucos 
anos atrás) e UE adotam a ve-
lha política do “deixem que se 
matem” até que seja conve-
niente intervir derradeiramente 
na região para poder negociar 
o petróleo que há nela.

Vitória da resistência
As organizações citadas 

acima tem protagonizado os 
enfrentamentos contra o EIIL, 
e os derrotado em batalhas es-
tratégicas. Ao mesmo tempo a 
YPJ tem protagonizado a luta 
pela emancipação das mulhe-
res curdas. Nestas mesmas 

barricadas, o DAF - Ação Anar-
quista Revolucionária, da Tur-
quia, tem tido grande impor-
tância na luta para a libertação 
do povo curdo, sem conciliação 
com a política de Estado.

Diante disso o povo cur-
do vem dando como resposta 
a autodeterminação popular. 
A defesa do “Confederalismo 
Democrático” tem apontado 
para a organização dos traba-
lhadores/as curdas de maneira 
independente econômica e po-
liticamente, ou seja, com uma 
possível saída não estatal. É 
por este motivo que a mídia 
não noticia nada de Kobane.

São estas as forças que 
derrotaram heroicamente o 
EIIL em Kobane em meados 
de janeiro e que continuam 
avançando. Esta experiência 
demonstra que a emancipação 
do proletariado será obra do 
próprio proletariado.

Como em outras regiões 
que contaram com “ajuda” fi-
nanceira dos países centrais, 
Cuba será pressionada a abrir 
sua economia para o capital 
em outros setores para além 
do turismo. 

Cuba precisa de uma nova 
Revolução

Neste sentido, a classe tra-
balhadora cubana terá de tra-
var uma luta contra setores da 
burocracia estatal que apos-
tam num desenvolvimento na-
cional associado ao capital in-
ternacional.

A experiência da revolução 
cubana, através da burocrati-
zação, centralização e da de-
generação, reafirma a tendên-
cia do marxismo revolucionário 
de reintegração ao sistema 
interestatal capitalista depois 
das revoluções. 

Até aqui as dificuldades do 
povo cubano eram quase in-
teiramente creditadas ao blo-
queio econômico. Mas a partir 
de agora poderão ser justifica-
das como o preço da superação 
desse mesmo bloqueio. Como 
sempre, a classe trabalhadora 
é quem paga o preço da estag-
nação ou do desenvolvimento.

A resposta correta da clas-
se trabalhadora será a auto-
-organização para resistir ao 
ressurgimento da exploração. 
É preciso exigir a recomposi-
ção das suas condições de vida 
para construção do autogover-
no dos trabalhadores, inclusive 
na organização produtiva do 
país. Neste sentido, é funda-
mental o retorno da política in-
ternacionalista que marcaram 
os primeiros anos da revolu-
ção, bem como a solidariedade 
do proletariado internacional 
ao povo cubano.


