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Vivemos um momento de mal estar nas ruas do país. Recessão econômica, cortes de direitos e de 
investimentos a nível estadual e federal e aumento do custo de vida são aspectos de uma amarga 
realidade. Dizem que o momento é de “sacrifício para todos” quando na verdade tais medidas visam 
salvar os lucros de banqueiros e empresários. Não é a toa que depois de ganhar as eleições por um fio, 
governo Dilma desmonta a tática de marketing por esquerda (pra não perder eleitores desiludidos) e 
chama os quadros do sistema financeiro, da patronal e do agronegócio para afiar a faca do ajuste fiscal e 
do tarifaço contra o povo. 

Junto a isso, a podridão de uma corrupção sistêmica em 
que se articulam de forma complexa interesses e 
escândalos em que participam partidos da coalizão 
governista e da direita opositora, grandes empresas, 
banqueiros e os grandes meios de comunicação. Ninguém 
se salva!

Os esquemas de corrupção envolvendo a Petrobrás e o 
“escândalo” do HSBC, por exemplo, mostram essa 
característica estrutural da política brasileira que é a 
corrupção. Para termos uma idéia, além dos partidos da 
ordem, encontramos conglomerados de comunicação 
brasileiros como rede globo, bandeirantes, o grupo folha e 
abril participando de esquemas de corrupção, como é o 
caso do HSBC. Não é por acaso que algumas falcatruas 
não recebem tanto alarde nos chantagistas telejornais de 
grande audiência. 

Vida cara e precária e arrocho aos 
trabalhadores

Esse cenário faz ruir as idéias triunfalistas de um país de 
classe média, caracterizado pelo consumo, pelo 
endividamento das massas e por empregos precários e 
flexíveis. Idéias que se afirmavam em um momento em 
que o capitalismo brasileiro se colocava como promissor 
aos mais pobres. Tudo à custa, claro, de uma 
desapropriação violenta dos bens comuns e da dominação 
dos capitais do agronegócio, de mineradoras e de 
empreiteiras. 

O momento agora é outro: demissões na indústria e na 
construção civil, flexibilização de direitos, falta de água, 
aumento de impostos e dos preços da luz, da alimentação e 
dos serviços públicos e cortes de investimentos na saúde e 
na educação. São as periferias e o bolso dos trabalhadores 
os mais atingidos. Sem falar na constante criminalização e 
violência mortal à pobreza pela justiça e pelas forças 
policiais. 

Há também as mudanças nas regras do seguro-desemprego 
e do acesso à previdência de maneira a dificultar a vida de 
uma classe trabalhadora em sua maioria jovem e 
localizada em empregos precários e vulneráveis 

(terceirizações, telemarketing, construção). Trata-se de 
garantir que as patronais mantenham altas taxas de lucro, 
demitam a hora que quiserem e gastem menos encargos 
trabalhistas.

A insatisfação cresce por todos os lados e chega a 
transbordar para além das velhas estruturas, normas e 
regras que o sistema oferece para sua canalização. 
Insatisfação representada por um sentimento difuso que, 
entre outras coisas, expressa rebeldias que vem de baixo.

São todos sócios da trapaça burguesa 
politiqueira

Como falamos acima, a corrupção é sistêmica e envolve a 
todos. O que está em jogo é um modo suprapartidário de 
governar que não toca nos privilégios das oligarquias, no 
poder dos grupos econômicos e financeiros e na ideologia 
das práticas institucionais. Como já dissemos outra vez, 
quem governa com o sistema pelo sistema é governado e 
quem não pactua com a falcatrua não governa. 

Isso tudo legitimado pela democracia representativa que é 
na prática a própria legitimação da usurpação das forças 
coletivas e dos bens comuns pela vontade das minorias. 
Defender a Petrobrás e o patrimônio público significa, 
portanto, superar o controle burocrático estatal pela luta 
direta dos trabalhadores e do povo. Uma luta que avance na 
gestão direta do patrimônio público pela mão das 
organizações operárias e populares. 



De que direita estamos falando?

Do mensalão ao petrolão, o PT se afunda de vez na vala 
comum da política burguesa. Não é, portanto, a esquerda 
que se degenera e sim um PT domesticado pelo poder 
conservador das instituições e que cultiva entre os seus 
aliados, funcionários e políticos de carreira, um 
patrimônio formado pelos valores, as técnicas, os 
discursos e a bagagem ideológico-cultural da direita, 
daqueles que tomam o lado das injustiças e desigualdades 
da ordem burguesa. Ao evoluir na direção da direita, o PT 
governa entre tropeços e come na mão das oligarquias 
enquanto setores de outra direita, a de oposição (PSDB e 
DEM), reagrupam suas forças e fazem barulho em aliança 
com as posições mais conservadoras e ultra-reacionárias, 
como é a pauta da “Intervenção Militar Constitucional”. 

Somado a isso, há toda a fauna representada pelos grupos 
monopolistas que controlam a mídia de massas, pelos 
grupos da direita mais tradicional, pelos partidos e 
formações liberais conservadoras, setores evangélicos 
fundamentalistas e os reacionários e saudosistas do golpe 
de 64. O antipetismo que se manifestou massivamente nas 
ruas de todo o país no dia 15 de março foi convocado por 
esses setores. Mas tal convocatória também sensibilizou 
parte expressiva dos trabalhadores, justamente indignados 
com os intermináveis casos de corrupção, pela estafante 
vida nas grandes cidades e pelo aumento no custo de vida. 

Hoje estes setores da direita ensaiam uma qualificada 
disputa pelos rumos do descontentamento popular. É 
preciso que se diga, sem meias palavras, que foram 
encorajados pela capitulação dos sucessivos governos 
petistas, que se ajoelham aos agiotas do sistema financeiro, 
sentam no colo das velhas raposas da oligarquia lideradas 
pelo PMDB e se atolam no balcão de negócios do Planalto, 
do Congresso e das estatais. 

Outra ideologia, outras práticas para 
construir um povo forte.

A política que não avança na relação de forças contra o 
poder dominante deixa terreno a ser ocupado. O avanço da 
direita na aliança governista e na oposição nas ruas, o 
sentimento confuso dos setores populares e a 
desorientação dos setores de esquerda expressa a falência 
político-ideológica da trajetória petista enquanto projeto 
histórico e enquanto governo. 

Essa trajetória e experiência contribuíram para mudar a 
cultura, os valores e práticas de uma militância que então 
foi reduzida a arrivismo de gabinete, tecnicismo na gestão, 
funcionalismo burocrático, concorrente de cargos e 
ministérios, gestora de fundos de pensão, assessora 
empresarial e linha auxíliar do governo. Um processo que 
não se iniciou com a conquista da presidência, 
encontrando raízes ainda na década de 1980. 

Essa subjetividade muito apegada a disputa de cargos e 
direções do aparelho e que põe o partido antes das lutas da 
classe, também fez escola entre a esquerda não governista.  
Foi um processo histórico de desarticulação de forças 
sociais, de sonhos e esperanças de mudanças profundas 
que amarga o campo classista. A colaboração de classes, a 
burocracia e o governismo desarmaram as organizações 
sindicais e populares, dividiram as lutas e as atrelaram ao 
estado. Formaram uma ideologia que reproduz as práticas 
das instituições burguesas, que faz do povo um sujeito que 
espera pelo que vem de cima. 

Mudamos tudo ou não se muda nada!

Não fazemos parte do coro do impeachment e tampouco 
das fileiras que defendem o governo. Essa polarização 
representa uma briga entre elites, classes dominantes, 
vizinhos de condomínio e visa seqüestrar rebeldias que 
vem de baixo. Não deixaremos que nos coloquem num 
brete em que ou se é linha auxiliar do bando governista ou 
do bando da direita opositora. Nosso caminho não tem 
saída por cima e busca agrupar forças sociais para 
atravessar sem fraquejo uma etapa de resistência e 
fragmentação. 

Nos unimos aos setores classistas e aos movimentos 
sociais que vem de baixo, contra o tarifaço, o ajuste fiscal e 
o passo abusado das direitas. Sem confiança na “mágica” 
dos acordos de cúpula, seja qual for a procedência. 
Queremos fazer crescer junto com a insatisfação social as 
rebeldias do povo, a ação direta, a solidariedade e a 
participação popular. Reorganizar o tecido social para lutar 
nas ruas, nas greves e ocupações, desenvolvendo as 
organizações de base como os núcleos fortes do poder 
popular. De baixo pra cima, com federalismo e democracia 
de base, criar os músculos da frente dos oprimidos capaz 
de construir uma mudança real que socialize a riqueza e o 
poder.
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