
Uma Publicação  do Movimento Revolucionário

Edição número 38 - Ano 4 - A serviço dos Trabalhadores e da Revolução Socialista 

R$2,00

3 página 3

O MUNDO aRABE MOSTRA 
O CAMINHO!

AGORA É REVOLUÇÃO!   
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8 de março: dia de luta 
e resistência!

Preços aumentando... 
e a vida segue piorando.
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O 8 de março é uma data histórica de luta das mulheres contra a 
exploração e a opressão do capitalismo. Ao longo da história esse dia 
foi marcado por lutas, greves e manifestações junto da classe 
trabalhadora, que simbolizando as conquistas, vitórias e reivindicações 

Contra dilma, pela legalização do aborto!
No Brasil, ainda que com uma mulher à frente da presidência, 

não há nada a ser comemorado no dia 8de março pelas mulheres 
trabalhadoras. Dilma, desde sua campanha eleitoral, deixou claro que 
seu programa para as mulheres não ultrapassaria as fronteiras do que 
já é previsto em lei. Sua campanha “em prol da vida” rechaçou a 
legalização-descriminalização do aborto, uma das bandeiras mais 
sentidas pelas mulheres e que já se tornou um problema de saúde 
pública. Em toda a sua trajetória política, nunca se voltou para os 
problemas das mulheres.   

A questão do aborto é tão grave no Brasil que somente nos seis 
primeiros meses de 2010 foram registradas 54.339 internações por 
decorrências de abortos mal feitos, uma média de 12 casos por hora.  
Os números registrados entre janeiro e julho são 41% superiores à 
soma de internações por câncer de mama e câncer de colo do útero 
(38.532), doenças específicas das mulheres e consideradas as 

maiores causas de morte entre elas. 
Qualquer programa do governo Dilma que diga defender as 

mulheres e não garanta uma política sobre esse assunto é uma 
mentira e descaso com a morte de milhares de mulheres. O aborto, 
além de garantir o direito da mulher sobre a relação com o seu corpo, 
tem a ver, principalmente, com a continuidade da vida dessa mulher, 
que põe em risco sua vida e saúde ao abortar em uma clínica 
clandestina, sem o devido acompanhamento médico e psicológico. 

Por isso, Dilma, dando continuidade ao governo Lula, segue 
impedindo que se possa autorizar o direito às mulheres deixarem de 
morrer em clínicas clandestinas de aborto. O direito ao aborto e um 
SUS de qualidade evitaria mais de 100 mortes ou lesões graves às 
mulheres por ano, garantindo segurança e higiene a um 
procedimento amplamente realizado, mas que só as ricas usufruem 
sem ameaçar sua própria vida.

do movimento feminista.
Hoje, mais do que nunca, existe uma necessidade ainda maior de 
aprofundar essa luta contra a opressão e a super-exploração a que 
são submetidas as mulheres trabalhadoras até hoje. 

O governo Dilma, já no seu inicio de mandato, mostrou que vai 
dar seqüência à política do governo Lula de descaso com a saúde das 
mulheres e dos trabalhadores. Lula, em 2009, cortou mais de 2 bilhões 
do orçamento da saúde e Dilma, em menos de 2 meses de mandato, já 
cortou 50 bilhões do orçamento público, ou seja, o caos instaurado na 
saúde continuará. 
O direito à licença maternidade de 6 meses, sem privilégios fiscais às 
empresas e de modo obrigatório tanto no setor público como no 
privado, não foi implantado por Lula e também não será por Dilma: será 
arrancado através da luta.
        Assim, a luta das mulheres hoje em dia depende de derrotar Dilma, 
como parte componente da reivindicação contra a violência (que a Lei 
Maria da Penha não combate por falta de recursos e decisão política), 
por saúde, emprego e salário igual.

8 de março: dia de luta e resistência!

 Pela ampliação, em todos os setores, da licença-maternidade para 6 meses!

8 de março: um dia histórico 
contra o Capitalismo!

A “celebração” do 8 de março como “dia da mulher” 
nasceu da luta das mulheres trabalhadoras contra a 
exploração capitalista. que marca o aniversário do 
assassinato de operárias tecelãs, a quem o patrão matou, 
ao trancar na própria fábrica e atirar fogo, já que as 
trabalhadoras estavam em greve pela redução da 
jornada de trabalho, o que liga a luta feminista, desde o 
início, à luta de classes como um todo e contra o  sistema 
capitalista. Assim, o método da luta baseado nas ações 
de rua e paralisações sempre foi o caminho para os 
avanços, demonstrando que a morte das companheiras 
não foi em vão. Hoje em dia, passados 100 anos da 
definição desta data como um dia de luta internacional, a 
burguesia, expressa pelas grandes empresas, governos 
e pela imprensa, tentam passar a idéia de que “as 
mulheres venceram”, e desfrutam da igualdade. Para 
esta visão, do 8 de março como uma data a comemorar, 
com flores e presentes. Mas, o passado nos mostra o 
verdadeiro sentido desta data, que é a luta direta contra o 
sistema de opressão e exploração do capitalismo. 

Foi somente por meio das lutas, greves e 
manifestações, que as mulheres adquiriram o direito ao 
voto, à licença-maternidade, e a muitas conquistas junto 
com o restante dos trabalhadores. Cada avanço precisou 
de muita disposição, e foi arrancado contra os governos e 
patrões, que nunca deram nada de mão beijada. As 
mulheres continuam tendo grandes desafios pela frente e 
somente poderão vencer com a organização em cada 
loca de trabalho, bairro, escola, universidade e luta, 
conseguiremos derrubar o Capitalismo e fazendo da luta 
feminista mais uma ferramenta para o desenvolvimento 
da revolução e da edificação de uma sociedade 
socialista.

 - Pela legalização e descriminalização imediata 
   do aborto!
 - Pela redução da jornada de trabalho 
   para 36h semanais!
 - Pela implementação da licença-maternidade de 6 
   meses em todos os setores, sem isenção fiscal. 
 - Punição e cadeia aos agressores e
    assediadores de mulheres.
 - Por investimento em políticas para a mulher e a
   saúde feminina
 - Creches públicas e gratuitas nos locais de 
   trabalho e  centros de fácil acesso.
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Entre em contato pelos telefones: Endereço para contato:

Sede Porto Alegre - Av. Borges de Medeiros nº 596, Ed. Tocandiras sala 41
Bairro Centro 

Porto Alegre-RS: (51) 81310184 / 92232187

Restinga- POA-RS : (51) 91611754

Alvorada- RS: (51) 92560635

Gravataí - RS: (51) 93011531

Viamão - RS: (51) 92460043

Passo Fundo - RS: (54) 99617450

Rio de Janeiro - RJ: (21) 97887499 / 83339010

São Paulo - SP: (11) 37151557

Natal - RN: (84) 94187746

Rio Grande do Sul

Rio de Janeiro
Sede Rio de Janeiro - Rua do Riachuelo, 333 sala 1116 
Bairro Centro

Rio Grande do Norte
Sede Natal - Av. Rio Branco, n°829, Ed. Padre Cícero, sala 108
Bairro Centro

EDITORIAL !
Para quem não queria ou não acreditava... A 

Revolução cada vez mais atual e necessidade. 
No momento em que fechamos essa edição, os EUA estão 

presentes com suas forças armadas na costa do Líbia. Ao mesmo 
tempo, as revoluções no mundo árabe se aprofundam. Na Líbia, a 
população trabalhadora está armada e controla diversas cidades. No 
Egito, a população segue na praça Tahrir, onde se formou um embrião 
de conselho popular de massas. Na Tunísia, depois de derrubar Ben 
Ali, agora foi a vez de seu sucessor Mohamed Ghanuchi, identificado 
com a ditadura e incapaz de atender a qualquer reivindicação das 
massas, mostrando que a revolução não é apenas democrática, 
senão que é fruto da necessidade urgente das massas que 
reivindicam emprego, salário e o fim da miséria crescente. 
A Revolução está aí. Não se trata, portanto, de um debate de idéias. 
Trata-se de um fato, real e presente, que choca, empolga e encanta a 
população mundial. 

A crise econômica mundial chega num estágio profundo de 
seu segundo momento. Depois das injeções trilhonárias para salvar 

banqueiros e empresários falidos, os governos submetem os povos 
aos mais duros planos de ajustes, com cortes e congelamento de 
salários e retirada de direitos. Basta analisar o que o governo Dilma 
acaba de fazer com o corte de 50 bilhões de reais e um salário mínimo 
de fome.

Por outro lado, a situação mundial é pautada não pelo tamanho 
dos ataques, mas, sobretudo, pela intensidade da resistência do 
movimento de massas, em cada canto desse planeta. Oriente Médio, 
Europa, Norte da África, América Latina... A onda de crises e 
revoluções se alastra como estilhaço de pólvora.  O exemplo do 
mundo árabe, em especial, contagia bilhões de trabalhadores mundo 
afora!

Nós do Movimento Revolucionário publicamos nossa nova 
edição do Correio dos Trabalhadores (CT-38), dedicando a maior 
parte de nossas páginas para discutir esses extraordinários 
acontecimentos da luta de classes. Na iniciativa de extrairmos as 
principais lições vividas pelos trabalhadores árabes, tão importantes 
para fortalecer a luta dos trabalhadores em cada país. 
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Preços aumentando... e a vida segue piorando.
Recentemente, o governo Dilma divulgou os índices oficiais 

em relação ao crescimento econômico no Brasil durante o ano de 
2010. O PIB (Produto Interno Bruto) cresceu 7,5%, representando o 
aumento da soma de todas as riquezas produzidas no país. O 
governo divulga o dado como uma vitória para a população que, 
supostamente, também melhoraria sua qualidade de vida. 

Entretanto, através de um olhar mais profundo sobre esses 
dados, percebe-se que tal riqueza em nada é revertida para o 
conjunto dos trabalhadores e que, na verdade, esse crescimento é 
obtido a partir do arrocho salarial, da superexploração, do corte de 
verbas públicas. Assim, o que se consolidam são as condições para 
que empresários e banqueiros aumentem seu lucro ainda mais.

Inflação aumentando: garantia de lucro para os empresários, 
e arrocho para trabalhadores

Durante os oito anos de Lula, a inflação aumentou 56,36%. 
Isso revela claramente que a política adotada pelo governo petista 
sempre privilegiou a escalada de preços e, consequentemente, o 
aumento constante do lucro dos empresários, que puderam tabelar 
os preços como quiseram. 

Agora, foi divulgado o índice de inflação do ano de 2010, em 
que o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) aponta para um 
aumento médio no preço de todos os produtos -dos automóveis de 
luxo até o quilo do arroz e feijão. Esse cálculo 
chegou a 5,91%, o maior desde 2004. Porém, 
o que é sentido no bolso pelos trabalhadores é 
uma inflação real muito superior ao índice 
admitido pelos companheiros de Dilma. O 
preço dos alimentos, um dos grandes vilões 
da desvalorização dos salários dos 
trabalhadores, sofreu uma inflação de 
10,14%, quer dizer, quase o dobro do índice 
“geral”.

Com isso, os trabalhadores foram 
obrigados a reduzir sua cesta básica, já que os 
preços dos itens mais consumidos bateram 
recordes de inflação entre todos os outros. O 
feijão ficou 63,62% mais caro; o açúcar, 
25,29%; a carne, 29,64% -o que significa que, 
se em 2009 era possível  comprar 1Kg de 
carne com R$15,00, em 2010, para comprar a 
mesma quantidade já seria necessário R$19,50. Ou seja, nem 
mesmo o fato de o Brasil ser um grande produtor de grãos, cana de 
açúcar e carne bovina livrou os trabalhadores de terem de abrir mão 
desse consumo (tudo para que os melhores produtos sejam 
destinados à exportação).

Estes são apenas alguns exemplos que ilustram a realidade 
financeira dos trabalhadores: quanto menores o salários, mais 
sensíveis à inflação! Os trabalhadores são os que mais sofrem com o 
aumento do custo de vida porque já vivem com um salário baixo, e a 
consequência é que quando os preços se elevam, precisam reduzir 
ou evitar o consumo desses produtos básicos. 

O aumento do custo do transporte é o outro responsável pela 
queda do poder aquisitivo de nossa classe, chegando ao ponto de 

cada família gastar, com transporte público, o 
mesmo que gasta com alimentação. A 
Pesquisa de Orçamento Familiar (POF) do 
Ipea aponta que no ano 2000 cada família 
brasileira gastava 18,7% de seu orçamento 
mensal com transporte. Passados 10 anos, 
esse índice subiu para 20,1%, enquanto que, 
para a alimentação, destina-se 20,2%!

Essa realidade fica ainda mais agravada 
a cada início de ano, em que as passagens de 
ônibus são reajustadas nacionalmente. As 
explicações dos empresários são sempre as 
mesmas: o aumento no preço do combustível, 
a exigência de maiores salários para os 
empregados, a ampliação da frota e da 
qualidade do serviço. Entretanto, nada disso 
condiz com a realidade, pois são aumentos 
acima da inflação e que não resultam em 
reajuste salarial e melhora na prestação de 

serviços. Assim, resta apenas a explicação de que os donos das 
empresas de ônibus e metrôs buscam maiores lucros e recebem todo 
o aval das prefeituras, governos estaduais e federais para 
continuarem explorando a população pobre que depende desses 

A grande solução encontrada pelo governo para resolver o 
problema da inflação e do aumento do custo de vida é baseada em 
mais ataques à classe trabalhadora. 

A primeira medida já está sendo aplicada: um corte de R$50 
bilhões no orçamento de 2011. O governo alega a lei da “oferta e da 
procura”: como é um grande empregador de serviços e produtos, por 
vezes é responsável por aumentar a demanda e, consequentemente, 
promover a elevação dos preços. Portanto, cortando verbas 
desestimula o aumento dos preços! Porém, o governo Dilma -com 
apenas 3 meses de “vida”- já é responsável por um dos maiores 
cortes dos últimos anos, atacando diretamente setores com urgente 
demanda de verbas. Como a Educação, que terá o terceiro maior 
corte de verbas -R$3,101 bilhões, ficando atrás somente dos 
ministérios das Cidades -R$8,577 bi- e o ministério da Defesa -4,383 
bi-.

Outra medida anunciada é a elevação da taxa de juros, 
enquadrada pelo COPOM nas últimas semanas com um aumento de 
0,5% sobre a taxa básica -de 10,75% para 11,25%-. Assim, o governo 
pretende inibir o consumo, já que encarece o crédito e dificulta a 

retirada de empréstimo. 
O FAO, organismo da ONU responsável por monitorar os 

índices de fome entre a população mundial, observou recordes no 
aumento de preços nos últimos meses em todo o mundo. Constatou 
os mesmos índices do período da crise econômica mundial, que 
atingiu a alimentação de países pobres como Haiti, Marrocos, Argélia 
e em outros onde hoje ocorrem revoluções que derrubam ditadores 
(Tunísia, Egito, Líbia...). O Brasil também é atingido pela carestia, 
porém com menor intensidade. Assim, também enfrentamos os 
mesmo problemas que nesses países, que agora contam com uma 
experiência histórica de derrubada de seus governos. 
Com esse conjunto de ataques que ocorrem no Brasil, o cenário que 
se aproxima é cada vez mais caótico. De um lado, ficam os 
empresários precisando aumentar seus lucros e o governo cortando 
verbas e arrochando salários. De outro, trabalhadores e 
organizações sociais precisam unir-se para lutar com força e derrotar 
os ataques, organizando uma forte oposição de esquerda a esse 
governo. Desde já devemos preparar nossa luta para evitar o 
aumento dos preços, a retirada de direitos e o corte de verbas.

E a solução? Como sempre, quem paga é o trabalhador!

Falando em aumento do custo de vida...e o salário?

Enquanto o preço de itens básicos -alimentação e transporte- 
sobe muito acima da inflação oficial, o governo Dilma e sua base 
aliada aprovam um aumento do salário mínimo para R$545 -um 
reajuste de 6%-. Como se não bastasse este ataque, Dilma aprovou 
ainda que até 2015, último ano de seu mandato, o aumento do mínimo 

será aplicado via decreto presidencial utilizando os critérios 
aprovados nas votações (o índice da inflação do período mais a 
média do PIB dos dois anos anteriores). O que está por trás dessas 
definições é a continuidade da política aplicada nos reajustes do 
salário mínimo e no recebimento de aposentados e pensionistas: 
mais arrocho. 



Centenas de milhares de trabalhadores contra Kadafi
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Os países árabes vivem uma convulsão social há quase 3 meses, 
num efeito dominó impressionante, que já derrubou presidentes em dois 
países (Tunísia e Egito), além dos sucessores previsíveis destes dois 
presidentes. Nos demais países, já se obteve a mudança constitucional na 
Jordânia, Argélia e Bahrein, além de lutas em curso muito fortes também em 
Omã, Marrocos, Mauritânia e Iêmen, ao menos. 

A massa em fúria passava por cima dos governos. Os governos 
acuados propuseram reformas: mudar pontos da Constituição, dar 
aumentos salariais de até 15% no Egito e 100% na Tunísia, incorporar 
opositores no governo. As massas rejeitaram tudo. Queriam tudo!

O que atropelou as leis, as instituições e a ordem, no que a imprensa 
gosta de rotular como “golpe”, na verdade foi a quebra institucional a partir 

das legítimas aspirações da maioria da população: um processo vindo da 
classe trabalhadora e de luta por mudanças profundas e gerais, 
características de uma revolução, que questionou o poder em cada um dos 
países árabes.   

Esta luta pelo poder, mais aberta ou menos clara é o que determina 
um processo revolucionário, e não apenas sua vitória. Nem todas as 
revoluções triunfam. Pelo contrário: pelo poder militar, ideológico e legal 
estar nas mãos da classe dominante, a maioria das revoluções fica pelo 
meio do caminho (é abortada) ou simplesmente é derrotada. Para haver 
uma revolução vitoriosa, é preciso uma combinação de inúmeros fatores, o 
que exige muito esforço e paciência, mas que, com a crise histórica do 
capitalismo, cada vez é mais possível.

Diante de uma sociedade de classes, no caso atual de um mundo em 
que a classe dominante é a burguesia e o Estado é o Estado burguês, 
capitalista, as “brechas” para mudar este sistema e alçar outra classe ao 
poder ocorrem apenas em situações específicas: as situações 
revolucionárias.

Lênin, o revolucionário russo mais importante de 1917, apontava 
duas características para que se estabelecesse uma situação dessas: uma 
agitação muito grande, com lutas e rupturas com o sistema por parte das 
massas; e uma crise entre a burguesia, com sua divisão. Ou, em termos 
mais populares, teria de haver uma situação em que “os de baixo não 
querem mais, e os de cima não podem mais”.   

Estas situações em que as instituições e o regime estão numa 
profunda crise e já não governam mais sem a forte oposição das massas, 
hoje acorre como uma característica mundial. Identificamos que há uma 
situação revolucionária mundial, com greves gerais, lutas generalizadas e 
processos insurrecionais em locais como o Oriente Médio, a Europa, a 
América Latina e África. 

Mesmo que o mundo seja muito desigual, hoje o que predomina são 

Na verdade, embora sejam os aspectos materiais e econômicos os 
determinantes para a explosão social de um 
povo, dialeticamente, não há uma separação 
mecânica ou completa entre fatores 
econômicos, nacionais ou democráticos. A 
exploração econômica crescente leva ao 
controle cada vez maior das economias de 
países atrasados, como os da África, por 
multinacionais, por exemplo. Assim, como a 
pobreza leva a regimes autoritários para 
melhor conter os protestos.

Por isso, bandeiras econômicas ou 
correspondentes ao período de reformas do 
capitalismo (13º salário, redução da jornada 
trabalhista, salário mínimo, emprego), se 
associam a bandeiras democráticas ou 
correspondentes a tarefas historicamente 
realizadas pelas revoluções burguesas 
(direito ao voto, liberdade de expressão, de 
s i n d i c a l i z a ç ã o ,  r e f o r m a  a g r á r i a ,  
nacionalização de empresas, etc.).  

Na fase decadente do capitalismo imperialista, tarefas ainda por 

governos de Frente Popular, que tentam “amansar” as massas (e que 
também expressam uma crise do capitalismo, que precisa apelar a esses 
governos burgueses anormais) ou processos de luta geral contra governos 
e regimes burgueses. O que menos existe são países com governos 
“normais” burgueses, sem crise, o que caracterizaria o cenário mais típico 
de “situações não-revolucionárias”. Muito menos existem muitos países em 
“situações contrarrevolucionárias”.

Dessa forma, o que é majoritário são situações revolucionárias, de 
crise dos regimes, o que não quer dizer que haja revoluções ocorrendo em 
cada um desses lugares, e nem sequer que haja crises revolucionárias; 
estas, são caracterizadas por momentos especiais dentro das situações 
revolucionárias, e contêm elementos de luta aberta de massas, como uma 
greve geral insurrecional, ou processos como os vividos na Argentina em 
2001, Bolívia em 2003, etc. 

E o que vivemos hoje é uma onda de países em crise revolucionária 
dentro de uma situação revolucionária mundial. E estas crises 
revolucionárias estão indo ainda mais longe que as que recentemente 
existiram: estão sendo vitoriosas em parte de suas reivindicações e ainda 
estão em aberto quanto ao poder que emergirá destas revoluções.

serem realizadas na libertação dos povos da exploração (as medidas 
socialistas) se combinam com todas as 
que ficaram para trás nos países 
atrasados, ou estão sendo retiradas diante 
da crise, como direitos históricos dos 
trabalhadores. 

Tanto as bandeiras econômicas 
que se contrapõe à propriedade e lucro 
burgueses - emprego, salário e direitos - 
como as bandeiras que se enfrentam com 
o Estado e instituições dos burgueses (e 
que existem para manter seus lucros e 
propriedades), como a liberdade e o fim da 
opressão, só podem ser atendidas de 
forma duradoura, com o fim da burguesia!

É o que Leon Trotsky, outro 
revolucionário russo, já constatava e o que 
fundamentou a tese do Programa de 
Transição, segundo a qual desde a luta 
mais específica até a mais geral, o 
capitalismo não é mais capaz de 

concessões e é preciso uma revolução socialista para obter vitórias.

O programa das revoluções é o Programa de Transição

É necessário destruir o Estado burguês

Egito e Líbia: revoluções socialistas em curso!

Situação revolucionária; crise revolucionária.

O Estado, como conjunto das instituições que compõem e legitimam 
um sistema político, baseado num regime, e sua Constituição, seus 
poderes, seu governo, suas Forças Armadas, etc., sempre será um Estado a 
serviço de uma classe. A divisão social existente na sociedade, entre os que 
produzem riqueza e os que são donos das riquezas levam a interesses 
sociais, políticos e econômicos, não apenas distintos, como opostos.

Neste sentido, o Estado serve para “resolver” este conflito, 
garantindo pela força, pela lei e pela ideologia a vontade da classe 
dominante. No caso atual, no mundo todo o Estado é burguês, porque são 
capitalistas (banqueiros, empresários, latifundiários) os que controlam os 
países, desde os Estados Unidos até Cuba, passando pela Europa, pelo 
Brasil, a China, a Líbia, o Egito e a Venezuela.
Quando se exige mais salário, mais emprego, mais verba para a saúde ou 
mais democracia, por mais que sejam exigências muito diferentes, para os 

burgueses que administram cada um dos países capitalistas, estas 
reivindicações são vistas como uma única coisa: dinheiro correndo o risco 
de ser perdido! Assim, o burguês vê a liberdade, o acesso ao tratamento 
médico e aos direitos trabalhistas, tudo como cifrões ($$$)!
Quando os trabalhadores ousam exigir algo deste tipo, a burguesia vai 
enfrentar estas lutas, seja pela força da lei (decretação de ilegalidade, 
multas, prisões), pela força das armas, dos meios de comunicações, etc. Ou 
seja, o Estado burguês reage como um todo e com fúria contra as 
reivindicações operárias e populares. 
Da mesma maneira, só é possível obter vitórias se reagirmos como um todo 
e com fúria contra o Estado burguês. Não para reformá-lo ou disputá-lo, o 
que é impossível e a História tratou de prová-lo, mas para destruí-lo e 
construir um estado a serviço das necessidades da classe trabalhadora.
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O leste da Líbia vive hoje uma situação onde o governo, a Justiça, as 
leis, o exército oficiais líbios não têm mais autoridade nenhuma. E, no lugar 
deste poder burguês que desmoronou, quem governa, impõe regras ou leis, 
atua como Justiça em muitos locais e vigia e serve de exército, é a 
população com armas na mão.

Em cada cidade libertada se formam comitês de trabalhadores que 
se reúnem para decidir tudo. Decidem boletins de informações para 

r e p a s s a r  à  
imprensa, decidem 
sobre a distribuição 
de comida, sobre a 
divisão de tarefas 
de defesa, sobre a 
s e g u r a n ç a ,  o  
a r m a m e n t o ,  o  
funcionamento da 
cidade, etc.

Um jornalista 
brasileiro na Líbia 
d e s c r e v e u  o s  
o r g a n i s m o s  d e  

poder popular como “conselhos à moda bolchevique”, e é de fato o que são. 
Comitês populares, chamados de soviets na Rússia, são a expressão da 
organização da classe trabalhadora que tomou o poder nestas localidades.
Hoje há uma guerra na Líbia, uma guerra de classes aberta, opondo um 
poder velho, decadente, burguês, liderado por Kadafi; e um poder operário e 
popular, dos soviets líbios, que governa o leste do país.

A chamada “dualidade de poder” é um fenômeno recorrente das 
revoluções e acontece durante um período curto de tempo, pois é 
impossível que estes dois poderes convivam simultaneamente. Ou os 
trabalhadores tomam o poder e instalam um regime dos conselhos, ou 
soviético (dos soviets); ou este poder popular é esmagado e a burguesia 
recupera o controle total do país.

Assim, a Líbia hoje expressa uma revolução massiva, radical e de 
cunho socialista, sim, pelo que é reivindicado (salário, emprego, direitos 
democráticos, expropriação das multinacionais, etc.) e pelos métodos de 
luta e governo incipiente que já existe. 

Um sintoma desta revolução que ocorre na Líbia é a clássica divisão 
das Forças Armadas. Se, como instituição burguesa, (aliás, a principal 
delas) as Forças Armadas não pode ser conquistada, no mínimo a divisão 
social pode causar estragos e fazê-las rachar. Neste momento, soldados 
desertam em massa no leste e cidades do oeste, muitos deles inclusive se 
tornando instrutores de guerra à população.

Se na Tunísia e no Egito as revoluções têm as mesmas 
características profundas da Líbia, mas aparentemente foram mais bem 
sucedidas até agora (ou mais rapidamente bem sucedidas), ao derrubar 
seus presidentes; por outro lado, nem na Tunísia nem no Egito as 
revoluções foram tão longe quanto já chegou na Líbia. 

Na realidade, a repressão beirando a carnificina na Líbia e a não 
renúncia de seu presidente ocorrem porque neste país a revolução 
ultrapassou as fronteiras “democráticas” e é diretamente uma revolução 
socialista. Mais que uma revolução “socialista inconsciente”, por ter 
bandeiras correspondentes ao socialismo, mas uma dinâmica mais restrita 
às tarefas de revolução ao nível do regime democrático-burguês, na Líbia a 
revolução é mais claramente uma revolução social.

Embora também na Líbia a revolução seja “inconsciente”, pois não 
há consciência ou uma direção plena que aponte a revolução socialista, “de 
outubro”, como houve em outubro de 1917, também é preciso reconhecer 
que a revolução já foi mais longe que uma revolução “apenas” democrática, 
como as de “fevereiro”, tal como ocorreu em fevereiro de 1917 na Rússia, 
onde caiu o governo autoritário, mas ainda não se avançou muito além 
disso.

Na Líbia, não há como Kadafi renunciar e entregar o poder a outros 
burgueses, como na Tunísia, nem como ser substituído pelo exército, 
simplesmente porque o povo ia passar por cima destas mudanças entre “os 
de cima”. Na Líbia, se tem claro que quem deve assumir o governo são “os 
de baixo”, os trabalhadores organizados agora em seus organismos e poder 
popular.

E, ao mesmo tempo, a radicalidade da revolução levou ao 
armamento dos lutadores para resistir ao massacre, e o que permite que se 
vá tão longe nestas reivindicações dos trabalhadores é este mesmo 
armamento. Só com fuzis, tanques e artilharia pesada, como têm os 
revolucionários líbios, é possível dizer não às manobras burguesas e ainda 
poder tomar o poder nacionalmente.

Os líbios estão fazendo o que podem, com comitês militares de toda 
a população (demonstrando a utilidade da instrução militar para todos), 

democráticos e massivos, sem apenas um setor estar armado, em “nome 
dos demais”. Mas faltam armas aos líbios. Faltam os aviões que Kadafi tem, 
e ainda mais armas leves e contingente para lutar.

Neste momento os trabalhadores precisam se unificar e 
mandar armas, materiais e gente para lutar pela revolução líbia. Esta é 
uma obrigação das maiores organizações de esquerda, em especial 
das que têm partido na Europa, África e Oriente Médio, mas também de 
todas as que têm recursos para isso, ou condições de arrecadá-los 
nas entidades do movimento. 

A dramática, heroica e exemplar luta árabe, e em especial líbia, 
mostra tragicamente uma verdade histórica mais uma vez: é preciso uma 
organização revolucionária que possa estar junto e dirigir o processo 
revolucionário das massas à revolução socialista, como forma de colocar 
fim à exploração.

Tanto na Tunísia, como Egito e Líbia, as revoluções ainda estão em 
aberto. Mas ou serão construídos partidos revolucionários nestes países, 
que possam disputar o poder contra as alternativas burguesas nacionais e 
imperialistas, ou, espontaneamente, as massas não têm como ir mais longe 
do que já foram.

Principalmente a experiência líbia, mas também dos demais, mostra 
que um partido sozinho não faz, nem faria nada sozinho. Foram as massas e 

é a classe trabalhadora quem pode fazer revoluções e não há vanguarda, 
guerrilha ou atalho que possa substituir este papel. 
Por outro lado, ficou claro que apenas a massa não consegue impor outra 
sociedade, pois luta contra organizações armadas, poderosas e 
centralizadas, às quais também só poderá enfrentar de forma armada, com 
força e centralizadamente. 

Este papel aglutinador e dirigente (e não substituidor) é o papel que 
os bolcheviques puderam cumprir para transformar a revolução 
democrática e ao nível do regime de fevereiro de 1917 na Rússia, na 
triunfante revolução socialista, vitoriosa em outubro do mesmo ano.

É isso que falta nas revoluções árabes hoje, nas revoluções em 
gestação em tantos outros países e que será necessário construir também 
no Brasil. Um papel que deve começar desde agora!   

O armamento do proletariado

O partido revolucionário 

O poder revolucionário – método insurrecional e sujeito 
social operário e popular

Prédio público tomado pelos trabalhadores

Tanques de guerra a serviço da revolução.
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Páginas Centrais

Terremoto, exploração e miséria podem ter matado 100 mil pessoas! 

Página 5

Páginas Centrais

O mundo árabe mostra o caminho! Agora é revolução!           
 A grande mídia e os governos do mundo todo vendem uma 

idéia de que o que ocorre nesse momento na Líbia, Egito, Tunísia, 
Iêmem, Omã, Argélia, Barhen, etc. são revoltas ou uma onda de 
violência que reivindica exclusivamente democracia.

O imperialismo, frágil e apavorado, tenta fingir que está do 
lado das massas que lutam. Fazem isso para tentar impor que 
realmente todas as reivindicações do mundo árabe se resuma a 
luta por democracia, liberdade, etc. Fazem isso porque temem 
perder o controle da situação, onde os trabalhadores e o povo se 
organizam e lutam de forma independente, armados e 
determinados a garantir muito mais do que o direito ao voto. 
Querem e precisam de emprego, salário e uma vida digna.

Essa situação se aprofundou abruptamente com a crise 
mundial, iniciada em 2008 nos EUA. Com a onda de desemprego 
que tomou conta da Europa, os mais atingidos foram os imigrantes 
e trabalhadores precarizados. Assim, muitos deles, originários do 
Norte da África, foram obrigados a retornarem a seus países em 
busca de emprego e melhores condições de vida. Entretanto, em 
seus países a situação estava ainda pior, o que impulsionou e 
injetou ainda mais radicalização nas mobilizações de massas que 
iniciaram na Europa e chegaram ao velho continente. 

O diferente, por enquanto, é que os povos árabes lutam por 
suas reivindicações responsabilizando diretamente o governo e 
regime de seus países, exigindo a imediata saída de todos eles.  
Essa é uma das principais lições que ficam para os trabalhadores 
dos outros países. 

Na Tunísia, os trabalhadores e o povo deram ao mundo um 
dos mais fantásticos exemplos de luta. Protestos ininterruptos 
fizeram o presidente Ben Ali fugir para a Arábia Saudita. Agora, a 
população pede a saída do governo provisório e o atendimento das 
reivindicações.
 No Egito, talvez um dos maiores feitos das últimas décadas. 
Uma revolução social, protagonizada pela classe operária e pelo 
conjunto das camadas populares, que promoveram uma 
verdadeira greve-geral insurrecional. O país parou até que o 
ditador Hosni Mubarak renunciasse. Nenhum acordo ou concessão 
do governo foi capaz de fazer os trabalhadores deixarem as ruas. 
Todas as reivindicações começam pela queda dos ditadores, mas 
devem avançar até o questionamento do sistema capitalista, que é 
incapaz de garantir as condições mínimas de sobrevivência aos 
povos. 

Agora, na Líbia, o movimento de massas promove uma das 
maiores façanhas de sua história. A classe trabalhadora e a 
população estão se armando, tomando poços de petróleo, 
palácios, controlando a riqueza e a política de regiões inteiras, 
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através de comitês populares forjados na própria luta contra Kadafi. 
Um poder paralelo – o chamado duplo poder – dos trabalhadores e 
do povo surge e se consolida com toda força na Líbia. Em várias 
regiões quem decide, quem manda, quem ditas as regras e leis, 
são os organismos operários e populares, e não os órgãos oficiais 
do regime. 

P o r  
e s s e  
c a r á t e r ,  
pelo fato de 
se tratar de 
u m a  
revo lução 
d o s  
trabalhador
e s  e  d o  
povo contra 
a  c l a s s e  
dominante, 
na  f igura  
d a s  
di taduras,  
bem como 
p e l a s  
tarefas que 
as massas 
c o l o c a m  
para ação, 
e s s a  
revolução é 
d e  
c o n t e ú d o  
social ista, 
ainda que 
sem uma 
d i r e ç ã o  
organizada neste sentido. Por isso, uma revolução “inconsciente”, 
limitada e confusa, como a de fevereiro de 1917 na Rússia, que 
derrubou o czar e o regime antigo, mas não foi capaz de colocar os 
trabalhadores no poder - o que só veio a ocorrer 8 meses depois - 
sob a liderança dos bolcheviques. 

Ou seja, as reivindicações que movem a revolução só 
podem ser atendidas com a superação e destruição do capitalismo 
e com a construção de outro modo de produção e organização 
social, socialista. Sem isso, jamais teremos emprego, salário e, 
inclusive, democracia.

O imperialismo na mira dos trabalhadores
O imperialismo está contra a parede. Nunca esteve tão na 

defensiva e com medo da força e da proporção que as revoluções e 
mobilizações pelo mundo podem tomar. 

Esse cenário é fruto da correlação de forças entre os 
trabalhadores e o conjunto da burguesia. O imperialismo e a 
burguesia jamais abandonariam a política dos golpes militares e 
ditaduras fascistas por todos os lados se não fosse por uma 
questão de correlação de forças.

A burguesia não ficou mais humana quando decidiu apostar 
na política das Frentes Populares e na conciliação de classes. 
Tanto não ficou que seguiu apoiando as ditaduras até hoje, 
enquanto não lhe rendiam problemas. O fato determinante é que o 
capitalismo não tem mais força política para impor os seus planos 
da maneira que bem entende. Por isso, aposta em governos de 
“esquerda” para administrar seus negócios, pois é mais fácil para 
conter ou frear as greves, lutas e mobilizações.

Agora, essa situação chega ao ponto de Obama e os 

Terremoto, exploração e miséria podem ter matado 100 mil pessoas! 

A Revolução no mundo Árabe, em especial a da Líbia, trás a tona uma discussão 
permanente dentro da esquerda. A estratégia e a necessidade de um partido revolucionário 
como garantia do triunfo dos trabalhadores no caminho do socialismo.

Por mais que num primeiro momento o armamento das massas na Líbia, a criação de 
um duplo poder e o avanço dos trabalhadores, aparentemente sem a direção de nenhuma 
organização política, possa aparentar que é possível fazer revolução, uma análise criteriosa, 
na verdade, confirma toda teoria leninista de partido. 

Para avançar a revolução para além da derrubada do governo e mesmo do regime, 
até a expropriação da burguesia, é preciso uma disputa política e militar ferrenha. Para 
alcançar estes objetivos está dada a tarefa dos trabalhadores revolucionários formar uma 
organização que conspire, que organize, que seja centralizada na ação e que faça muita 
propaganda e agitação política sobre as massas, no sentido de ganhá-las para a alternativa 
socialista. A existência de uma direção revolucionária é condição para a vitória da revolução, 
tanto do ponto de vista político e econômico como a necessária auto-defesa das massas.  

Pela reconstrução do partido revolucionário 

mundial a 4ª Internacional!

Povos do mundo inteiro devem 
comemorar

Terremoto, exploração e miséria podem ter matado 100 mil pessoas! 

O s  p r o c e s s o s  
revolucionários, do 
Egito, Tunísia e Líbia 
já nos permitem dizer 
que a dinâmica na 
luta de classes se 
acentua ainda mais. 
Nossa caracterização 
de que vivemos um 

período revolucionário a nível mundial, se confirma a cada vitória 
dos trabalhadores. O imperialismo está contra a parede e soma 
derrotas atrás de derrotas.
       Com a queda de Mubarak, a conjuntura da região deve mudar. 
Israel, por exemplo, tende a ter muito mais dificuldades em 
continuar oprimindo e massacrando o povo palestino, mesmo já 
tendo sido expulso do Líbano e Faixa de Gaza em suas últimas 
ofensivas militares. O governo recém deposto havia se 

comprometido a construir um muro subterrâneo na fronteira entre 
Egito e a Faixa de Gaza. O muro de 20 metros de profundidade e 14 
km de comprimento seria construído para isolar o povo palestino 
em seu território e impossibilitar a entrada de produtos. Nesta 
região existem túneis subterrâneos onde alguns mantimentos e 
armamentos para a defesa dos palestinos podiam entrar no 
território. 
       Mubark como se percebe era co-responsável pelo genocídio 
dos palestinos. Com a derrota do ditador a luta dos palestinos, 
assim como do conjunto da classe trabalhadora mundial, deve se 
fortalecer. 
Os trabalhadores egípcios estão mais conscientes do nunca de sua 
força. De que as mudanças se dão através da luta, nas ruas, e não 
pelas urnas e instituições. Assim as organizações dos 
trabalhadores devem permanecer alerta e mobilizadas, avançando 
na construção dos organismos de classe, no rumo das verdadeiras 
soluções para os problemas vividos pela classe trabalhadora.

principais líderes mundiais se colocarem a favor dos manifestantes, 
chamados de “oposicionistas”. Como não podem bancar uma 
ofensiva contra os revolucionários armados na Líbia, preferem rifar 
Kadafi para tentar controlar a situação, dando desde já um tom 
eleitoreiro para as mobilizações e querendo estabelecer uma 
camisa de força nas lutas no sentido de limitar a revolução à única 
exigência da saída imediata de Kadafi.
Por outro lado, o Egito e Tunísia já ensinam para a Líbia que isso não 
basta. Não se pode contentar-se com a troca dos representantes e a 
manutenção do mesmo sistema político. É preciso lutar pela 
transformação social e pelo controle econômico e político dos 
trabalhadores.
  Os EUA temendo perder o controle da situação, ameaçam 
agora entrar militarmente na disputa. Não temos nenhuma dúvida 
que se isso ocorrer, certamente não será para derrubar a ditadura e 
garantir a democracia, e sim para destruir com os comitês populares 
e os embriões de poder socialistas que surgem no seio na revolução.

- Todo apoio à revolução no mundo árabe. 
- Fora imperialismo da região!
- Que os trabalhadores e o povo governem!
- Salário, emprego e vida digna só com socialismo.
- Nenhuma confiança no exército nem na 
� democracia ocidental� !
- Pela ruptura imediadata das 
relações do Brasil com a Líbia!

Correio dos Trabalhadores edição nº38

Trabalhadores líbios comemoram uma das inúmeras vitórias durante o processo revolucionário


