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TEXTO-01: [CAB] Jornal Socialismo Libertário #30 – Julho/2015 

RETOMAR OS VALORES E AS LUTAS DA CLASSE TRABALHADORA 

O primeiro semestre de 2015 segue com as nefastas políticas do governo PT/PMDB 

garantindo o máximo lucro para o capital empresarial e financeiro (nacional e internacional), e 

com o ataque aos direitos do povo. Está claro que mulheres, negros, indígenas, pobres e 

camponeses estão excluídos destas políticas, tocadas pelo executivo junto a um congresso 

conservador e reacionário e um ministério que busca implementar as políticas de austeridade do 

sistema financeiro, do agronegócio e da precarização da classe trabalhadora, não restando mais 

nada do projeto petista de conciliação de classes. 

Tudo isso reforça que não há, e nunca houve, possibilidade de disputa deste governo. Ou 

que o problema seja de “crise de direção” ou que o governo esteja politicamente em uma situação 

de “refém” para garantir a governabilidade. Pelo contrário, o PT tomou a decisão política de 

governar de tal forma, fazendo o povo sangrar e evidenciando mais uma vez que o mecanismo 

representativo não constrói poder popular nem transformação social. 

Os recentes acordos bilaterais firmados com os Estados Unidos indicam mais uma guinada 

à direita do governo Dilma. Acreditando na necessidade destas políticas, o governo vem 

aplicando um receituário marcadamente neoliberal frente a uma conjuntura internacional que não 

possibilita mais as mesmas condições anteriores que alavancaram as políticas 

neodesenvolvimentistas nesses 12 anos de PT no governo. E as últimas quedas vertiginosas da 

bolsa da China, que chegaram até 30%, podem causar impactos na economia brasileira e selam 

o esgotamento da política neodesenvolvimentista. 

CORTAM NA CARNE DOS TRABALHADORES. QUEREM PRENDER OS 

JOVENS NEGROS E POBRES QUE NÃO SE AJUSTAM. 
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O governo segue a receita da austeridade. Já sofremos nos estados e municípios com as 

políticas de ajuste fiscal e graves cortes sociais, como na saúde e na educação. Fazendo o povo 

pagar uma conta cara para o lucro dos investidores internacionais. Dentro desse pacote, a 

ampliação das terceirizações (PL 4330) e o ataque a direitos como o seguro-desemprego e a 

aposentadoria (MPs 664 e 665) fazem a classe trabalhadora virar carne barata no capitalismo de 

mercado. O Programa de Proteção ao Emprego criado pelo governo Dilma em medida provisória 

é um plano de socorro aos patrões que autoriza redução salarial de até 30%. É um retrocesso 

brutal feito com a chancela das burocracias da CUT e da Força Sindical. O acordo coletivo 

específico entre empresa e trabalhador, previsto na MP, abre precedente pra flexibilização dos 

direitos trabalhistas. Para as mulheres a situação é ainda pior. Em nossa sociedade patriarcal e 

opressora a terceirização e a precarização no mundo do trabalho sempre foram uma realidade, 

com salários mais baixos e desigualdade de direitos em relação aos homens. 

Em paralelo avançam uma série de iniciativas conservadoras e de ataque aos direitos 

humanos, como a redução da maioridade penal e a tentativa de excluir a temática de gênero do 

debate educacional. Os setores da direita do governo em conjunto com a oposição de direita 

tentam avançar as pautas conservadoras que aprofundam a criminalização e o extermínio dos/as 

pobres e fazem retroceder avanços importantes na luta contra as opressões de gênero e 

sexualidade. Os Povos indígenas também sofrem com a perda de seus territórios e o 

campesinato com a estagnação da reforma agrária e a falta de ações que garantam sua vida e 

permanência no campo. Com as pressões de bancadas como a ruralista, evangélica e da bala, 

estas pautas vem se materializando, contando com a ajuda da mídia burguesa que faz terrorismo 

e trabalha para naturalizar determinados valores conservadores na população. 

DE DENTRO E DE FORA DO GOVERNO A DIREITA LATE E MORDE O 

OSSO 

Enquanto o governo Dilma evolui para a direita, os setores burgueses que não vestem a 

farda do governismo se alinham com as posições mais extremas e conservadoras para se 

distinguirem na turbulência da cena política. O conservadorismo ganha inserção e cresce na base 

da sociedade. O PT está jogado na vala comum da política burguesa, sujo até o pescoço na 

corrupção dos políticos e patrões, encurralado entre a barganha das oligarquias e o fogo 

oportunista da direita opositora. As hipóteses de cassação de mandato ou impeachment voltam a 

ameaçar e para todos os efeitos provocam a sangria da presidenta até as eleições de 2018. A 

crise do governismo faz palco de uma luta feroz de setores das classes dominantes e das elites 

dirigentes. Briga de cachorro grande para ver com quem fica com o osso e com quem se reparte 

o farelo. 

A reforma política dirigida por Eduardo Cunha no congresso é um projeto em causa própria 

para lavar a cara dos políticos e patrões, parasitas dos recursos e bens públicos. Estão fora de 

pauta os mecanismos de participação e democracia direta dos de baixo. Outro elemento a se 

levar em consideração são as diversas iniciativas em curso de construção de frentes, campanhas 

e mobilizações por parte da esquerda. Em nenhum dos casos parece estar em jogo um processo 

que possibilite o acúmulo organizativo e ideológico das classes oprimidas para mudar a 

correlação de forças no país. A experiência tem mostrado que tais “frentes” tem sido movidas 

mais em um sentido pragmático eleitoral do que de mobilização popular concreta. Valores e 

práticas históricas da classe trabalhadora, como a greve geral e o piquete não devem ter seu 

sentido esvaziado como mero slogan ou visando a autopromoção política. Eles são fruto de 
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mobilização social e sintomas de quando os trabalhadores sentem que tem força e que é preciso 

fazer ações para contrapor a opressão dos patrões e poderosos. 

PARA OS OPRIMIDOS A SAÍDA NÃO VEM DE CIMA. NUNCA VEIO. 

Duros ataques nos direitos e condições de vida também produzem resistência, como foram 

as greves dos trabalhadores do setor público, estudantes e professores estaduais e federais do 

Paraná, duramente reprimidas pelo governo. Como as recentes greves nas mais de trinta 

instituições de ensino federais. E é essencial que as ações populares e mobilizações sejam 

dotadas de métodos que estimulem o protagonismo da base e sejam fruto da luta cotidiana. Ação 

direta, federalismo, autogestão e greve geral são valores históricos da classe trabalhadora e 

devem ter seu sentido ideológico retomado e reafirmado. É essencial que os organismos sociais 

como movimentos populares e sindicatos tenham autonomia política e tenham seus rumos 

decididos por suas bases, livres de práticas verticalizadas e burocratizantes. 

Pela unidade de classe e mobilização do povo contra os ataques conservadores e dos 

poderosos! Punho fechado contra a redução da maioridade penal e contra a criminalização da 

pobreza! Repudiamos as atuais políticas de terceirização, flexibilização e precarização do 

trabalho! A greve é um direito e, assim como as manifestações e os protestos, não devem ser 

reprimidos nem criminalizados pelo Estado e pela mídia burguesa! Todo apoio às lutas e à 

articulação entre o povo do campo e da cidade. Contra as políticas de exclusão dos pobres das 

cidades e pelo acesso a um transporte digno, eficiente e sem catracas! Todo apoio às lutas da 

juventude, mulheres, negros, LGBTT e resistência contra todas as formas de opressão! 

LUTAR, CRIAR PODER POPULAR! 

 

TEXTO-02: O que sobrou de junho? Uma reflexão sobre o “pós-

2013. EDITORIAL Libera #165, ANO 25/JAN-JUN/2015  

Federação Anarquista do Rio de Janeiro 

Candelária, Avenida Rio Branco, Avenida Presidente Vargas, Cinelândia, Avenida Primeiro 

de Março… O preço da passagem, o aluguel, a alimentação, o custo de vida aumenta para a 

classe trabalhadora. A política de segurança no Rio de Janeiro, com as Unidades de Polícia 

Pacificadora (UPPs), mata jovens negros trabalhadores e oprime o povo que mora nas favelas. A 

milícia cresce com a “vista grossa” do poder público. Greves pipocam e são reprimidas pelas 

forças de segurança, ou são freadas pela burocracia sindical e patrões. A Copa do Mundo de 

2014 se aproxima apresentando um Brasil que não existe e é vitrine da propaganda das elites. O 

Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), a Iniciativa para a Integração da Infraestrutura 

Regional Sul-Americana (ou plano IIRSA) motivam grandes obras que beneficiam empreiteiros 

enquanto povos e comunidades são violentamente despejados. Camponeses, indígenas e 

quilombolas perdem espaço com o avanço do agronegócio, direitos são retirados por um 

legislativo conservador, que ataca os LGBTT’s. Os alimentos transgênicos são liberados, assim 

como a barragem de Belo Monte e a Transposição do São Francisco. 
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A população, que parecia amortecida pela máquina de propaganda midiática começa a se 

movimentar e apresentar sua insatisfação com a situação social. Centenas de milhares de 

pessoas ocupam as ruas, os punhos se elevam até mais de um milhão (com a direita disputando 

os atos), e os gritos abalam a sociedade brasileira de uma maneira que nunca teríamos pensado. 

O povo de outras cidades também se mobiliza e o movimento ganha o país. 

Há exatos dois anos atrás o Movimento Passe Livre (MPL) iniciava sua vitoriosa jornada de 

lutas, que terminou com a derrubada do aumento das passagens. Vitória essa que é patrimônio 

das e dos de baixo, vitória que foi arrancada ao preço de muito gás lacrimogêneo, balas de 

borracha e luta nas ruas. Junho de 2013 significou não só que o povo ainda está disposto a lutar 

com unhas e dentes, mas que este é o único caminho possível para a conquista e a defesa de 

direitos, e para transformar a realidade a partir das demandas populares em direção ao 

socialismo libertário. 

Mas se olharmos para hoje, depois desses dois anos, a conjuntura mudou. O que era 

esperança, virou decepção. A direita “tradicional” entendeu que o PT, essa direita envergonhada 

já não tem condição de controlar e domesticar totalmente a raiva das ruas. O avanço das forças 

conservadoras, os ataques aos direitos dos trabalhadores, o assanhamento da extrema-direita, 

mostram que os tempos são nebulosos. O governo PT/PMDB continua garantindo o lucro para o 

capital empresarial e financeiro (nacional e internacional). Não há e nunca houve possibilidade de 

disputa desse governo, bancado como qualquer outro pelos grandes empresários, empreiteiras, 

latifúndios e pelo capital financeiro. Governo que pôs o exército nas favelas e prosseguiu com a 

política de genocídio da população negra e pobre. Governo que beneficia o agronegócio, realiza o 

menor número de assentamentos na história da reforma agrária no país e impõe um ajuste fiscal 

de corte neoliberal que faz com que as/os mais pobres paguem a conta da crise internacional. 

Governo que bem alinhado à classe dominante (vingando-se de 2013) propõe a PL 2.016, que 

sob a desculpa de combater o “terrorismo” atacará os movimentos populares, organizações 

políticas e qualquer rebelde que questione o sistema capitalista. O PT portanto, é parte dessa 

onda conservadora. Um governo que preparou o terreno para a direita mais tacanha avançar com 

pautas conservadoras, como a da redução da maioridade penal e a tentativa de excluir o debate 

de gênero da educação. Dentro ou fora do governo, a direita faz sua festa e o povo é convidado a 

assistir. 

ABAIXO E À ESQUERDA  

Somos chamados a refletir sobre a conjuntura e a necessidade da organização. Por mais 

que os momentos da revolta sejam importantes não são suficientes por si só para mudar a 

correlação de forças da sociedade capitalista. A ilusão de que tudo mudaria tomando o Estado e 

elegendo um partido “dos trabalhadores” escorre como água das mãos de seus defensores. 2013 

também mostrou que a classe dominante não vai entregar nada de bandeja para as oprimidas e 

oprimidos, e sem resistência. E que as revoltas pontuais se perdem diante da repressão e da 

organização da classe dominante quando não canalizam e acumulam para uma estratégia 

coerente. Parte da esquerda tenta seguir o caminho derrotado do PT, reeditando a tentativa 

fracassada de eleger “deputados combativos” que logo se tornam burocratas desavergonhados e 

que vão dar a linha nos movimentos e partidos ditos revolucionários. 

A espontaneidade da luta também dá lugar à frustração e à decepção quando não acumula 

para movimentos populares e organismos de base sindical independentes, classistas e 

anticapitalistas. Quantos revolucionários/as de junho não se decepcionaram com o refluxo do ano 
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que se seguiu? Com muita modéstia sabemos que o campo anticapitalista e autônomo ainda tem 

muito que avançar para influenciar e gerar força social. O momento é de trabalhar para uma 

reconstrução urgente do campo combativo dos movimentos populares e sindicatos. Isso não será 

feito de um dia para o outro mas deve ser construído desde já. O que propomos, sabendo que 

essa não é só uma tarefa nossa mas de todo o campo anticapitalista, é a construção permanente 

de movimentos populares bem organizados, independentes e com um projeto bem definido de 

luta (no campo sindical, comunitário, camponês, estudantil e outros) que supere o governismo 

pelo método e pela prática. Defendemos o federalismo como metodologia para garantir a 

autonomia e a democracia direta na luta dos organismos populares. 

Para isso é necessário trabalhar para superarmos a fragmentação das lutas que o 

capitalismo nos impõe cotidianamente, pois nenhum/a militante ou experiência de poder popular é 

capaz de resistir isolada e sem apontar para um horizonte estratégico e coletivo. “Cada um 

fazendo o seu”, mesmo com boas intenções, é tudo o que poderosos querem para nos explorar e 

esmagar com mais força. Quaisquer experiências, por mais importantes que sejam, se não 

confluem para um projeto coletivo, autogestionário e federalista, perdem-se no pragmatismo e no 

imediatismo do cotidiano. 

É preciso abandonar a crença de que o Estado pode ser disputado e que a opção das 

eleições pode andar junto da opção da luta popular. A única disputa em curso é a disputa interna 

entre os velhos e novos gerentes do capitalismo. O campo anticapitalista deve ajudar os 

movimentos a romper com o governismo e propor uma pauta própria e independente. É a rebeldia 

popular, trancando ruas, ocupando terras e prédios e se organizando com um trabalho de base 

constante e permanente (nas escolas, fábricas e nos bairros/favelas e no campo) que faz a classe 

dominante tremer, apontando para o poder popular (autogoverno). E isso só pode ser feito com 

movimentos populares organizados e com o horizonte de independência e luta. Não vamos fechar 

fileiras com a velha direita e os raivosos reacionários que marcham apenas para trocar os 

opressores de lugar. Tampouco vamos defender um governo que desarmou a classe 

trabalhadora e dela só se alimenta para gerir o modelo de dominação. Nossa saída é a das lutas 

populares no campo e na cidade. São essas lutas que disputam um projeto de transformação 

radical de sociedade e que combatem os velhos conservadores e o governismo. 

Não há tempo certo nem errado para se construir movimentos populares. A organização 

não vai cair do céu nem vem com quem lança mais comunicados “radicais”, sem base na 

realidade concreta. A realidade que desejamos é construída com a vontade permanente das/os 

de baixo em iniciativas de organização e luta. É dever das/os anarquistas trabalhar como 

combustível na organização do povo superando o espontaneísmo, o ativismo sem estratégia e a 

burocracia nos espaços sindicais e populares. Convidamos as/os anarquistas e militantes 

populares à participar estrategicamente dessa etapa de resistência. Para isso serve o 

anarquismo, a FARJ e a CAB como ferramentas de organização e luta do povo.  

CONSTRUIR FEDERALISMO POPULAR / LIBERTÁRIO! 

POVO NA RUA PRA RESISTIR E LUTAR, 

POVO QUE AVANÇA PARA O PODER POPULAR! 

VIVA A LUTA POPULAR NO CAMPO E NA CIDADE! 

 




