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Todos e Todas conTra 
a reforma da previdência!

Nada presta Nessa 
reforma!

preparar a Greve Geral!

Nasce a emaNcipação socialista. a 
luta pelo socialismo exiGe orGaNização.

BolsoNaro Nos estados 
uNidos: eNtreGuismo e 

suBmissão 
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Bolsonaro e Paulo Guedes, 
encaminharam ao Congresso, a 
Proposta de Emenda Constitucional 
(PEC 06/2019) para beneficiar os 
capitalistas e retirar  direitos da 
classe trabalhadora. A redefinição 
do conceito de Seguridade Social 
e a maior participação da iniciativa 
privada da Previdência Social são 
alguns eixos dessa reforma.

Essa reforma da previdência 
não combate privilégios, prejudicará 
os trabalhadores e trabalhadoras que 
ganham menos, os mais precarizados 
e os idosos pobres. Já os militares 
foram agraciados com um arremedo 
de reforma e ganharam uma 
“reestruturação na carreira” com 
tantos benefícios que continuarão a ser 
a maior fonte de déficit da previdência 
no setor público.

Trabalhadores mais 
vulneráveis

A Seguridade Social abrange 
direitos à saúde, assistência e 
previdência (art. 194 CF), possuindo 
diversas fontes de financiamento (art. 
195 CF). A previdência foi organizada 
através de um Regime Geral (RGPS) 
abrangendo trabalhadores da cidade 
e do campo, bem como servidores 
públicos de mais de 3400 municípios 
(fonte DIEESE) que são da CLT. 
O Regime Próprio (RPPS) abrange 
os servidores da União, de todos os 
Estados, das capitais e dos maiores 
municípios.

A proposta de uma capitalização 
individual obrigatória acaba com o 

princípio da solidariedade no regime 
de previdência. Os trabalhadores e 
trabalhadoras serão jogados à própria 
sorte e ainda estarão atrelados ao 
cassino de bancos e seguradoras. 

É provável que muitos 
empregadores forcem a demissão de 
seus funcionários para os contratarem 
no novo regime. O Chile adotou 
esse modelo em 1981 e foi obrigado 
a reformá-lo em 2008, ainda assim, 
hoje há um grande número de idosos 
vivendo na miséria naquele país.

A desconstitucionalização das 
normas previdenciárias passando 
para leis complementares causará 
grande insegurança aos trabalhadores 
pois se exige um quórum menor para 
novas alterações. Isso valerá também 
para Estados e municípios que terão 
uma reestruturação abrupta nos 
seus Regimes Próprios, o que recairá 
sobre os seus servidores por meio da 
elevação das contribuições para 14% 
e em escala progressiva.

reforma pior que a do Temer
Pela primeira vez se propõe 

pagar benefícios previdenciários e 
assistenciais abaixo de um salário 
mínimo! É o que acontecerá com as 
pensões e com o Benefício de Prestação 
Continuada (BPC) que remunera 
os idosos em condições de extrema 
vulnerabilidade social e pessoas 
com deficiência que não possuem 
outra condição de terem renda para 
sobreviver. Ainda, a obrigação de se 
reajustar aposentadorias e pensões, 
deixa de existir com a reforma da 

previdência.
O trabalhador rural tem 

o tempo de contribuição 
aumentado de 15 para 20 anos. 
Para a trabalhadora rural a idade 
vai aos 60 anos. É sempre bom 
lembrar que grande parte dos 
trabalhadores rurais começam a 
trabalhar muito cedo, a maioria antes 
dos 15 anos, e em condições muito 
adversas. A PEC passa a exigir dos 
segurados especiais a contribuição 
anual de R$ 600,00, por família, o 
que antes não era exigido para se 
aposentar, não levando em conta as 
especificidades desse setor, nem as 
intempéries como seca, enchente e 
outros eventos típicos do meio rural.

No Regime Geral acaba a 
possibilidade de se aposentar apenas 
por tempo de contribuição, que hoje é 
de 30 anos para as mulheres e de 35 anos 
para os homens. A exigência da idade 
mínima de 62 anos para mulheres e de 
65 anos para os homens deixará muitos 
trabalhadores sem aposentadoria. E 
para ter direito ao benefício integral 
serão 40 anos de contribuição. No 
exemplo de um jovem que começa a 
trabalhar aos 16 anos, para completar 
os 65 anos exigidos, o seu tempo de 
trabalho será de 49 anos.

A regra de transição para se 
aposentar antes dos 65/62 anos será 
inatingível para a maioria das pessoas. 

E não será mais possível ao 
funcionalismo receber o mesmo salário 
da ativa, a chamada integralidade. Para 
quem ingressou no serviço público até 
2003 essa possibilidade só ocorrerá 
alcançando a idade mínima.

O pacote de maldades de 
Bolsonaro colocou ainda o fim do 
abono salarial do PIS para quem 
ganha mais de um salário mínimo, 
ou seja, a maioria dos trabalhadores 
ficará sem receber o benefício. Quem 
se aposentar e continuar trabalhando 
não terá mais direito aos depósitos  e 
nem a multa de 40% do FGTS. 

sacrifício maior para as 
mulheres

As mulheres serão mais atingidas. 
A idade minima passa a ser de 62 
anos. e 60 anos no meio rural. As 

funcionárias públicas terão um 
aumento de sete anos na idade para se 
aposentar, pois sai dos atuais  55 para 
62 anos. Para as professoras propõe-
se um aumento de 10 anos na idade 
para se aposentar!

As mulheres são o público 
majoritário na concessão das pensões, 
no acúmulo de benefícios e no BPC, 
que terão seus valores reduzidos e 
suas regras de acesso dificultadas. A 
reforma ignora - e tende a agravar - 
as desigualdades de gênero que ainda 
caracterizam o mercado de trabalho e 
as relações familiares no Brasil.

direções não podem vacilar
Bolsonaro faz uma forte 

propaganda sobre a necessidade de 
alterarem as regras da previdência 
e Paulo Guedes faz chantagem, 
anunciando que não terá dinheiro para 
pagar os aposentados e os servidores. 
Enquanto a grande mídia, como 
porta-voz dos banqueiros, reforça a 
propaganda do governo com seus 
“especialistas” defendendo a reforma.

As Centrais Sindicais organizaram 
um dia nacional de lutas no 22 de 
março. Mas será necessário dar 
demonstrações claras de que pretende 
derrotar o governo construindo de 
fato uma Greve Geral. Uma reforma 
“mais branda” como sugerem alguns 
dirigentes não interessa ao governo, 
muito menos aos trabalhadores que 
já se encontram encalacrados com o 
desemprego, com os baixos salários e 
com a precarização do trabalho.

Nós defendemos e estamos 
impulsionando a organização de  
Comitês de luta e de base contra a 
reforma da previdência. Esses comitês 
podem ser a ponta de lança para reunir 
mais gente e organizar uma grande 
Greve Geral para derrotar Bolsonaro, 
os patrões, o mercado financeiro e os 
seus aliados.

Nenhum direito a menos!
Preparar a Greve Geral!

reforma da previdêNcia retira dos 
poBres para dar aos BaNqueiros

O jornal ConsCiênCia de Classe é o órgão de imprensa da organização 
Emancipação Socialista. Os artigos assinados expressam a opinião dos autores.  
Também estamos abertos a contribuição de texto de ativista de esquerda mesmo 
de carácter crítico às nossas posições.

Emancipação Socialista é uma organização formada por 
trabalhadores e trabalhadoras. Atuamos na luta de classes com o objetivo de 
construção do socialismo. Temos como referência as ideias de Marx, às quais 
não consideramos como um dogma e sim um método vivo para a análise da 
realidade e da luta prática revolucionária. Também nos apoiamos nas elaborações 
de outros marxistas revolucionários que contribuíram para o enriquecimento 
dessa teoria e da prática militante. Se tiver interesse em conhecer melhor nossas 
posições envie mensagem para contato@emancipacaosocialista.org

expedieNte
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nasce uma nOva OrganizaçãO

A organização Emancipação 
Socialista nasce a partir da fusão de 
Espaço Socialista com Movimento 
de Organização Socialista. Quase 4 
anos de debates e atuação em comum 
resultaram em acordos políticos nas 
lutas, no avanço da construção de 
um perfil programático e de uma 
nova Organização.

Numa situação política nacional 
de ataques aos direitos sociais e 
trabalhistas, profunda crise econômica 
e social, avanço de forças de direita e 
fragmentação da esquerda esta união 
é um passo pequeno, mas muito 
importante para o fortalecimento 
da militância e por ir em sentido 
contrário à dispersão atual.

Sabemos de nossas limitações 
e dificuldades, entretanto, ao nos 
apoiar nas lutas e experiências da 
classe trabalhadora aprendemos 
e encontramos saídas. Assim, a 
Emancipação Socialista traz a 
convicção de que a estratégia de 
uma organização revolucionária 
é estar junto à classe trabalhadora 
contribuindo para desenvolver a 
consciência socialista, condições para 
que se tornem sujeitos do processo 
revolucionário.

Quanto a um programa tem muito 
a ser feito, no entanto, avaliamos que 
avançamos em questões-chaves para 
compreendermos a situação política 
atual. Apresentamos, resumido, 
os principais pontos políticos e 
programáticos que servem de base 
para construção de Emancipação 
Socialista:

crise estrutural dO capital 
e crise da alternativa 
sOcialista marcam a etapa 
da luta de classes

Há questões centrais orientando 
nosso Perfil Programático e a nossa 
atuação que são a crise estrutural 
do capital (entendida como sem 
solução dentro do sistema), a 
crise de alternativa socialista 
(classe trabalhadora, por várias 
razões, perdeu o socialismo como 

referencial) e trabalhadores/as não se 
reconhecem enquanto classe social.

Essa situação tem marcado a 
nossa realidade, no momento em que 
é necessário e urgente uma revolução 
socialista a classe trabalhadora não 
vai por esse caminho e ainda se 
iludiu com saídas reacionárias. Essa 
contradição precisa ser resolvida. 

O capitalismo não cai “de 
maduro”, ao contrário, como forma 
de “se adaptar à crise estrutural” 
tem liberado seus aspectos mais 
destrutivos e levado a humanidade 
à barbárie.

as crises ciclícas dO capital

Crise econômica talvez seja 
o termo que mais temos ouvido e 
sentido efeitos como desemprego, 
baixos salários, aumento da pobreza, 
perda de direitos, decadência de 
serviços públicos, etc. 

A produção de mercadoria 
é interrompida, aumenta o 
desemprego, despenca o consumo, 
banco para compensar perdas eleva 
juros, agricultura vende menos e 
não consegue pagar juros elevados. 
Enfim, tudo colapsa. Na história do 
capitalismo já vivemos várias.

Em cada crise a burguesia adota 
medidas para retomar o crescimento, 
sempre baseadas no aumento da 
exploração da classe trabalhadora 
para garantir lucros. 

O Estado é chamado para agir e 
exige menos impostos de empresas, 
libera empréstimos de dinheiro 
público, muda leis e até declarações de 
guerras para aumentar consumo de 
armas e favorecer complexo militar.

A II Guerra 
Mundial é um 
exemplo e foi 
decisiva para o 
capitalismo sair da 
crise iniciada em 
1929, até então a 
mais grave da sua 
história. A partir 
da destruição 
de quase toda 
a Europa e da 

morte de milhões de pessoas 
começou-se um longo 
período de crescimento 
econômico que durou até 
o começo dos anos 70. 
Vejamos essa contradição, 
para crescer o sistema 
precisa destruir vidas, meio 
ambiente e tudo que tem pela frente.

O sucesso dessas medidas 
permitiu um novo ciclo de 
expansão e crescimento econômico. 
Assim, passou-se a ter empregos, 
investimentos, maior concentração de 
capital e o Estado podia implementar 
novas políticas públicas, etc. 

Processos conhecidos como 
“crises cíclicas” no capitalismo 
alternam ciclos de expansão e crises 
(recessão, depressão). No período de 
expansão surgem contradições como 
a superprodução com produção 
muito acima da possibilidade de 
consumo, etc. Inicia-se nova crise 
(desemprego, aumento miséria, etc.). 
Caso a burguesia consiga impor 
medidas de “contra tendências” 
inicia-se outro ciclo de crescimento 
até vir novas contradições e 
recomeçar o processo.

No entanto, nesse meio, há a 
luta de classes, com disputas entre 
frações da burguesia e a capacidade 
do Estado em financiar a expansão 
de seus gastos, dentre outros 
elementos, e a classe trabalhadora 
se debatendo e resistindo para 
sobreviver. Ou seja, as coisas não 
são assim automáticas.

Uma característica da crise cíclica 
é a possibilidade de o capital, resolver 
temporariamente algumas de suas 

contradições e 
conseguir expandir 
em escala superior 
ao período anterior 
da crise. Mesmo 
que os custos 
sejam altos para a 
humanidade, como 
são as guerras.

Na fase do 
capitalismo, de 
somente crises 

cíclicas, a classe trabalhadora 
conseguia com suas lutas sem 
questionar as bases do sistema 
arrancar algumas concessões como 
aumento salário, direitos trabalhistas 
e sociais, às vezes melhoria na 
condição de moradia, assistência 
médica, etc.

agOra a crise é estrutural 
e nãO há saída pOr dentrO 
dO capitalismO

A partir dos anos 70 o capitalismo 
entrou em uma nova fase, a crise 
estrutural do capital. As contradições 
se aprofundam e as medidas para a 
crise, antes eficientes e que resolviam, 
já não são suficientes.

Diferente de crise cíclica, “seu 
caráter é universal... o alcance é 
verdadeiramente global... sua escala 
de tempo é extensa, contínua, e, 
permanente...” (Mészáros). É uma 
crise estrutural porque atinge não 
só um aspecto do sistema, mas o 
sistema como um todo.

Com essa crise a reprodução 
do capital passa a ocorrer sob 
contradições que não são desarmadas 
facilmente e entram em um processo 
acumulativo tornando o problema 
estrutural, que tende a se agravar 
porque, na tentativa de deslocar essas 
contradições, o capital toma medidas 
que criam novas contradições 
como por exemplo a produção de 
mercadoria baseada no desperdício e 
com sérias implicações na natureza.

As possibilidades de manejar 
as contradições são limitadas 
para o sistema e sem garantias ao 
capital. E para um sistema “que é 
absolutamente incapaz de se impor 
limites”, ao se encontrar com 
obstáculos que não consegue superá-
los. Demonstra ter se deparado com 
limites absolutos, que “não podem 

emaNcipação socialista, uma orGaNização 
para lutar pela revolução socialista
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ser superados pelo próprio 
sistema”. 

A p r e s e n t a m o s , 
resumido, os limites absolutos 
(não superáveis pelo 
capital), que precisam ser 
compreendidos na totalidade 
e com outras conexões do 
sistema. São quatro:

 ü Estados Nacionais 
são obstáculos à expansão 
do capital, pois em primeiro 
lugar atendem os interesses 
de suas burguesias, mesmo 
que em condições de 
subordinação e dependência. 
Um “Estado Mundial” 
esbarra em muitos problemas 
e na impossibilidade de um 
único Estado congregar 
interesses de diversas 
burguesias nacionais e de 
frações do capital inclusive 
mundial.

 ü Hoje, a expansão 
do capital se baseia na 
produção destrutiva, no 
entanto, os recursos naturais 
ou são finitos ou não se 
regeneram na velocidade 
necessária. A necessidade 
da “reprodução ilimitada” 
se opõe às possibilidades da 
natureza, assim o sistema 
aprofunda o aspecto 
destrutivo de sua produção 
– como a “obsolescência 
programada” ou a criação 
de necessidades artificiais 
como aparelhos celulares – 
para induzir as pessoas ao 
consumo.

 ü A impossibilidade 
de o capital atender à 
demanda de “igualdade 
substantiva” exigida, 
inclusive, pelo movimento 
de mulheres que a cada dia 
se intensifica pelo mundo. 
O capital pode, no máximo, 
oferecer a igualdade legal-
jurídica, compatível com 
o modo de produção 
capitalista. A “igualdade 
real” é uma reinvindicação 
que o capital não suporta.

 ü O desemprego 
crônico que, se antes o 

“exército industrial de 
reserva” era importante para 
a regulação do valor da força 
de trabalho, hoje, se tornou 
um problema de ordem 
estrutural. Não há como 
resolver esse desemprego. 
O desenvolvimento 
tecnológico eliminou 
postos de trabalho e criou 
imensa quantidade de 
desempregados em nível 
mundial, que sequer pode 
consumir. A saída encontrada 
pelo sistema é a geração de 
emprego precarizado (salário 
parcial, jornada parcial, 
menos direitos, etc.), ou 
seja, não se ataca a causa do 
problema.

Esses limites são 
absolutos à reprodução do 
capital porque não serão 
removidos sem colocar 
em xeque a existência 
do sistema. Por isso, 
entendemos que a crise é 
estrutural.

a cOntradiçãO entre  
crise estrutural dO 
capital e a prOfunda 
crise de cOnsciência de 
classe trabalhadOra

O poder da classe 
trabalhadora, para se 
colocar como alternativa 
real ao capitalismo, tem 
obstáculo a ser superado: 
a ausência da consciência 
socialista e a falta até 
mesmo da consciência mais 
elementar de se perceber 
enquanto classe. No 
entanto, esse processo de 
crise e de perda de força 
da luta anticapitalista não 
significaram não ter lutas. 

A classe tem lutado 
e resistido como pode a 
todo tipo de ataque aos 
direitos e por melhores 
condições de vida, mas 
tem se limitado às pautas 
imediatas e econômicas 
sem transformar em lutas 
políticas.

Entendemos que essas 

crises não se resumem à 
“crise de direção”, que a 
construção de um partido 
revolucionário superaria o 
problema. É mais ampla e 
pode ser sentida no pouco 
espaço para crescimento 
da esquerda revolucionária, 
na dificuldade para 
construção de organização 
revolucionária, na crise dos 
sindicatos, no aumento 
de ideias de direita, no 
crescimento de religiões, 
na intensificação da 
mercantilização da cultura, 

dentre outros aspectos. 
Assim, é uma grande 

batalha contribuir para 
que a classe trabalhadora 
desenvolva a sua consciência 
de classe e socialista, 
condição para o avanço 
da luta anticapitalista. 
É necessário contar 
com uma militância 
preparada com teoria, 
estruturada também 
em setores operários, 
não só focada 
nas entidades e 
que busquemos 

construir políticas que 
superem o economicismo.

a impOssibilidade dO 
refOrmismO

Várias correntes 
políticas reformistas 
atuam na possibilidade de, 
forma gradual, controlar e 
domesticar o capital. Mas, a 
história já comprovou essa 
impossibilidade. 

No entanto, algumas 
conquistas sociais e 
trabalhistas pareciam dar 
razão a essas correntes. 
Só pareciam. Na realidade 
eram temporárias e em 
cada crise os direitos eram 
retirados. Aliás, quem muito 
tirou direitos na Europa foi 
governo socialdemocrata ao 
se utilizar do prestígio junto 
à classe trabalhadora. Assim, 
mesmo sendo colocados 
no campo da esquerda 
projetos reformistas não 
são anticapitalistas. São 
uma forma diferente de 
exploração, muitas vezes 
com pequenas concessões, 
mas sempre com garantia 
de altos lucros para os 
empresários. 

Hoje nem conceder 
o mínimo os capitalistas 
querem e avançam com 
a eleição de governos 
de ultradireita. E pautas 
como igualdade de 
direitos, democracia, 
políticas públicas já não 

são absorvíveis sem muitas 
dificuldades pelo capital em 
sua crise estrutural. Assim, o 
reformismo tem perdido sua 
razão de existir e entrou em 
crise mundo afora. A ideia 
de acumulo de forças no 
Estado e mudar o sistema 
“por dentro” até agora 
se mostraram ineficazes, 
governos que tentaram essa 
saída foram derrotados. 
O Estado burguês é uma 
ditadura da burguesia contra 
os trabalhadores e como tal 
não dá espaço.

revOluçãO:sOcialismO 
Ou barbárie

A crise estrutural do 
capital não significa que o 
sistema vai cair de podre. 
Pelo contrário, ainda possui 
mecanismos de ajuste. 
É como um “instinto de 
sobrevivência”, resiste como 
pode ao seu fim.

Agentes políticos de 
ultradireita e intelectuais 
ligados ao sistema encontram 
meios ideológicos e formas de 
se desviarem dos problemas 
de cada crise. São “soluções 
parciais” e passam longe de 
atacar as causas das crises mas, 
por um tempo, manobram 
os efeitos. O capital não 
consegue mais resolver os 
problemas que criou. 

Por isso a urgência da  
Revolução, único caminho 
para romper com essa 
ordem e impor o projeto 
socialista antes que o capital 
conduza a humanidade à 
barbárie ou ao seu fim.

Os limites são absolutos 
para o capital, mas a 
ruptura com o sistema e a 
construção do socialismo 
podem permitir a produção 
de necessidades humanas em 
harmonia com a natureza, a 
igualdade substantiva entre 
gêneros, horas de trabalho 
necessárias divididas entre 
toda população ativa para 
garantir drástica redução 
da jornada individual 
de trabalho e o fim do 
desemprego. 

Duas questões adicionais 
são importantes: Primeira, 
os partidos e organizações 
são fundamentais, mas 
quem faz a Revolução é 
classe trabalhadora nos 
países industrializados sob a 
vanguarda da classe operária. 
Segunda, a Revolução 
Socialista é uma ação 
coordenada e consciente. 
Rebeliões, mobilizações 
radicalizadas, etc. são muito 
importantes na realidade, 
mas se faltar a intenção da 
classe em tomar o poder não 
teremos uma Revolução.

reforma ou revolução: mais atual do que NuNca!
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uma ditadura dO capital

O Estado é na definição de 
Lênin “o produto e a manifestação 
do antagonismo inconciliável das 
classes... e aparece onde e na medida 
em que os antagonismos de classes 
não podem objetivamente ser 
conciliados”.

O Estado burguês pode 
assumir formas variadas de regime: 
democrático parlamentar, fascista, 
nacionalista burguês, etc. e o preferido 
é o que melhor garante a exploração 
do capital sobre o trabalho.

A democracia parlamentar tem 
sido a que produz melhores resultados 
para a burguesia, pois esconde 
contradições da sociedade e aparece 
como real democracia. No entanto, 
jamais será uma democracia plena, pois 
por natureza é “estreita, amputada, 
falsa, hipócrita, paraíso para os ricos, 
uma armadilha e um engano para os 
explorados, para os pobres” (Lênin).

É uma ditadura burguesa com 
mínimas liberdades para a classe 
trabalhadora. Assim, as lutas por 
reinvindicações democráticas são 
importantes não como fim e sim 
como meio para a organização da 
classe trabalhadora.

 ü Os interesses históricos da 

classe trabalhadora não têm sido 
representados no parlamento. Só a 
luta direta tem aberto caminho para 
as conquistas de direitos políticos e 
sociais;

 ü Nos processos eleitorais 
burgueses (independente de apoiar 
alguma candidatura) atuamos com 
posição tática, com o princípio de 
denunciar a exploração capitalista, 
o sufrágio universal e as manobras 
da burguesia e dos meios de 
comunicação burgueses que buscam 
iludir a classe trabalhadora e o povo 
pobre;

 ü A eventual participação de 
revolucionários no parlamento 
burguês deve seguir critérios 
rígidos de: denunciar a exploração 
capitalista e o parlamento, limitação 
de mandatos, não usufruir de regalias, 
salário limitado ao rendimento médio 
da classe trabalhadora, dentre outros.

 ü Na definição da posição tática 
(voto nulo, crítico a partidos de 
esquerda socialista, etc.) considera-
se conjuntura e correlação de forças 
entre classes. Em qualquer posição 
se mantém a total independência 
política da Organização.

Estas questões são fundamentais, 
pois maioria da esquerda tem 

capitulado à democracia parlamentar 
burguesa e tem tido como centro 
da política a ocupação de cargos no 
parlamento.

O crescimentO de ideias da 
direita

A democracia parlamentar 
burguesa não goza de ampla 
legitimidade entre as pessoas. Ao 
não ter uma alternativa por fora 
do sistema, abre espaço para o 
crescimento das ideias da direita e da 
extrema-direita. 

A desagregação social e política, 
o desemprego estrutural, a falta de 
perspectivas de vida (sobretudo para 
a juventude) e os empregos precários 
são, como dissemos, consequências 
da crise que o capitalismo passa. 

Mesmo com todas essas 
questões a burguesia e a direita 
têm conseguido fazer parte classe 

trabalhadora ouvir suas ideias. 
As vitórias eleitorais de Trump, 
Bolsonaro, Macri e suas massivas 
manifestações são demonstrações 
dessa força atual.

Aumento de ataques aos 
imigrantes e refugiados, racismo, 
misoginia, homofobia, transfobia e 
ideias punitivistas de encarceramento 
em massa expressam a penetração na 
classe trabalhadora. 

Como não vai atacar a causa, 
que é o próprio capitalismo, a 
burguesia diz que o problema é o 
mal funcionamento do Estado, as 
leis trabalhistas, os direitos sociais, 
os governos petistas, chavistas, etc. 
Elege governos de direita e busca 
resolver com as próprias mãos.

A direita é aliada do capital, 
precisa ser enfrentada também. 
Além da necessária unidade da 
classe trabalhadora, é necessário 
batalhar contra a ideologia de direita, 
o discurso do ódio e (re)construir a 
relação com a classe em cada local 
de atuação sem se acomodar na luta 
econômica.

A unidade da esquerda é 
fundamental e ela pode se concretizar 
nas lutas cotidianas com a construção 
de frentes, comitês, unificação de 
correntes, etc., não com o objetivo de 
disputa eleitoral, pois o que está na 
luta são questões profundas que no 
parlamento tem espaço.

Além de exploração econômica 
parte da classe trabalhadora é vítima 
da opressão racial, machista e 
homofóbica. Há um modo de pensar 
construído no capitalismo e adotado 
pela burguesia em que as mulheres são 
inferiorizadas em relação aos homens, 
negros e minorias em relação aos 
brancos, homossexuais em relação 
aos heterossexuais.

Essa tentativa de desqualificar é 
para justificar maior exploração sobre 
essa parcela, pagar salários menores, 
destinar serviços mais precarizados 
com menos direitos, demitir como 
primeiros da fila, etc. É a combinação 
entre exploração e opressão.

Para chegar a essa situação se 
utilizou de preconceito, misticismo, 

hipocrisia, moralismo, dizeres 
“mulheres são menos capazes”, 
“negros mais violentos e imorais”, 
“relações homossexuais são 
pecaminosas”, etc. Assim, o senso 
comum tem sido formado para 
justificar o machismo, o racismo e a 
lgbtfobia.

Estamos preparando um texto 
para abordar melhor o tema, por ora, 
de forma resumida, algumas questões 
relativas à luta:

 ü Toda forma de opressão 
(preconceito, racismo, homofobia, 
machismo) é parte da exploração 
capitalista, que divide a classe 
trabalhadora segundo orientação 
sexual, cor e sexo. Dessa forma, a luta 
também fica dividida. É necessário 

fortalecer a luta contra as opressões;
 ü Não negamos a importância 

da pauta identitária, no entanto, 
por si tem muitos limites, pois se 
reconhecer negro, mulher ou LGBT 
e explorar trabalhador ou apoiar 
governos de direita é contribuir para 
manter a opressão existente. Lutamos 
por construir movimentos contra a 
opressão, que veiculem a opressão e 
a exploração capitalistas, de caráter 
classista e anticapitalista; 

 ü Participamos e impulsionamos 
as lutas com reivindicações específicas 
de mulheres, homossexuais e 
negros. Defendemos que as lutas 
não se limitem a questionar um ou 
outro aspecto da opressão, mas a 
totalidade do sistema capitalista 
que é sua causa. A igualdade 
entre homens e mulheres, 
negros e brancos, homossexuais 

e heterossexuais somente será 
plenamente alcançada numa outra 
sociedade, com burguesia expropriada 
e propriedade privada não mais servir 
de mediação entre as pessoas;

 ü As reivindicações dos movimentos 
contra a opressão necessitam ser 
incorporadas pelo conjunto da classe 
trabalhadora construindo a unidade 
contra os exploradores. Campanha 
salarial, por exemplo, é momento 
também da pauta por creche, salário 
igual, medidas de controle às práticas 
racistas, machistas e homofóbicas, etc.

machismo, racismo e lGBtfoBia 
complemeNtam a exploração capitalista

alGumas questões soBre a 
democracia parlameNtar BurGuesa
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a atualidade e Necessidade de 
orGaNizações revolucioNárias

Reconhecemos as dificuldades e 
questionamentos sobre a necessidade de se 
construir organizações revolucionárias, programa 
contra o capitalismo, estratégia revolucionária e não 
fortalecer a ação legal-parlamentar. 

O capital, cada vez em menos mãos, está cada 
vez mais centralizado, com necessidade de aparato 
estatal repressivo fortalecido e com proliferação de 
milícias privadas. 

Entendemos que a democracia parlamentar 
está cada vez mais autoritária (Judiciário, Forças 
Armadas, etc.) sem participação da classe 
trabalhadora. Para enfrentar tudo isso é necessário 
um tipo de organização da classe com ação 
consciente e com um programa revolucionário. 

que tipO de OrganizaçãO?
O descrédito e desconfiança nos partidos se 

estende às organizações e partidos da esquerda 
socialista devido, muitas vezes, a forma como se 
lida com o movimento impondo sua política, a 
aparatização, direção burocrática que mais centraliza 
que democratiza, dentre outros. 

Precisamos reconhecer esses problemas para 
corrigir, estarmos juntos da classe trabalhadora e 
da juventude com autocrítica prática e buscarmos 
construir organizações que rompam com métodos 
autoritários e com a ideologia burguesa que 
contaminam o funcionamento de organizações de 
luta, dessa forma, é importante:

 ü Romper com a divisão de trabalho burguesa: 
É comum haver separação entre pensadores/
dirigentes e militantes cumpridores de tarefas. 
Mesmo reconhecendo que há diferenças entre as 
pessoas por conta de experiência de militância, 
dedicação à formação teórica, etc., não podemos 
naturalizar. Assim, é importante garantir formação 
teórica e dirigentes terem trabalho de base;

 ü Ser o centralismo democrático a expressão de 
um debate livre, com espaço para todas as posições e 
com decisão tomada coletivamente em fóruns mais 
amplos possíveis. Um centralismo democrático 
também que exige balanços e autocríticas constantes 
como forma de confiança e fraternidade entre 
camaradas garantindo unidade da organização na 
aplicação de política;

 ü Política permanente de formação para qualificar 
a militância a assumir cada vez mais responsabilidades 
e possibilitar renovação de dirigentes, combate à 
burocratização e ao prestigismo;

 ü Uma organização que tenha como preocupação 
permanente se estruturar nos locais de trabalho, 
estudo, moradia afim de manter e aprofundar 
o vínculo com o movimento real da classe 
trabalhadora.

O que nãO é sOcialismO

As causas da não consciência de classe 
trabalhadora são muitas, mas o papel cumprido 
pela burocracia stalinista na URSS e nos países 
identificados de socialistas foi muito grave 
também. A classe trabalhadora, explorada e 
oprimida nesses Estados, não encontrava algo 
a seu favor e identificava sua situação social e 
econômica como socialismo. A derrota com a 
Queda do Muro de Berlim e da URSS agravaram 
o problema. Portanto, é fundamental recuperar 
o verdadeiro significado de Socialismo. 

Entendemos que URSS, China, Cuba e 
os demais países que se autointitulavam ou se 
intitulam socialistas, mesmo tendo expropriados 
a burguesia, não foram e não são socialistas. 
Nos primeiros anos da Revolução Russa o 
socialismo estava em construção, mas com a 
ascensão da contrarrevolução stalinista o que 
se deu foi um modo imprevisto de exploração 
e opressão sobre a classe trabalhadora.

A expropriação da burguesia nesses países 
garantiu conquistas sociais importantes, no 
entanto, o papel cumprido pelas burocracias 
foi um freio. Algumas questões não se 
demonstravam Socialistas:

 ü Os operários não permaneceram no 
poder. O Estado foi controlado por uma 
burocracia parasita;

 ü Manteve a exploração sobre a classe 
trabalhadora. A mais-valia era apropriada pelo 
Estado e uma parte servia para bancar os 
privilégios dessa burocracia;

 ü Não havia democracia operária, socialismo 
é sinônimo de democracia para quem trabalha. 
Lá as burocracias mantiveram ditaduras contra 
trabalhadores.

 ü O planejamento econômico era de acordo 
com interesses e privilégios da burocracia. No 
socialismo a classe trabalhadora decide o que, 
como, para que e quem produzir e distribuir.

nãO fOi sOcialista. qual nOme 
melhOr expressa esse tipO de 
sOciedade?

Nesses países não haviam a 
propriedade privada dos meios de 
produção e nem burguesia, por isso 
não dá para chamá-los de capitalistas. E 
se também não eram socialistas, o que 
eram? 

Nós chamamos esses países de 
Estados burocráticos. Mesmo com a 
expropriação da burguesia o Estado 
era controlado por uma burocracia, que 

“não é uma classe social, mas também não é 
uma simples burocracia”, ou seja, é um grupo 
social com interesses próprios e diferentes 
daqueles do proletariado.

qual sOcialismO?
Uma sociedade socialista só é possível a 

partir de uma Revolução. Eleições, reformas 
“lentas e graduais” por dentro do Estado 
não levam ao socialismo. A burguesia e os 
privilegiados não vão abrir mão da riqueza 
produzida pela classe trabalhadora e vão usar a 
violência. A Revolução será na realidade a ação 
contra esses ataques da burguesia e pela nossa 
defesa e sobrevivência.

 ü Será a socialização dos meios de produção, 
ou seja, o controle coletivo dos meios de 
produção, com o poder democrático da 
classe operária através de seus organismos 
revolucionários como foram os sovietes na 
Rússia revolucionária. O poder operário 
necessariamente é democrático. Não há 
socialismo sem democracia operária, forma 
mais avançada de decisão que a humanidade 
alcançou, construída por maioria da sociedade. 

 ü Haverá tempo livre aos trabalhadores e 
trabalhadoras para participarem da vida política 
e social, legalidade de partidos revolucionários, 
controle sobre as atividades do Estado, 
manutenção do direito de organização sindical, 
etc. Ou seja, será uma ditadura do proletariado 
contra o capital e não uma ditadura contra o 
proletariado. E ainda:

 ü Oficiais Forças Armadas serão eleitos por 
soldados e soldadas;

 ü A planificação da economia será 
decidida por organismos da classe operária. 
Planejamento terá como base as necessidades 
da sociedade.

 ü Não há socialismo em um só país. Cada 
Revolução deve colocar entre suas tarefas 
fundamentais a contribuição e solidariedade aos 
trabalhadores de outros países para expandir 
a Revolução. Enquanto houver burguesia no 
mundo haverá ameaça para o Socialismo.

reviGorar a luta pelo socialismo!
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De acordo com o que assumiu 
durante a campanha eleitoral que o 
elegeu presidente, quando chegou a 
bater continência à bandeira norte-
americana, Jair Bolsonaro procurou 
na sua primeira visita aos Estados 
Unidos, mostrar-se coerentemente 
servil aos interesses do imperialismo 
ianque no campo diplomático, na 
esfera política e  também nos acordos 
comerciais firmados na visita e da 
mesma forma nos acordos militares.

Como amostra inicial do que 
seria a visita, já no dia 17 de abril, 
Bolsonaro, mantendo a retórica 
messiância que marcou a sua 
campanha,  jantou com ministros, 
gurus da ultradireita, como o 
“filósofo” Olavo de Carvalho e Steve 
Banno,  jornalistas e disse que o 
Brasil caminhava para o comunismo 
e que sua vitória, portanto, teria 
sido um milagre. Já no dia seguinte, 
ao discursar para uma plateia de 
investidores americanos na Câmara 
de Comércio Brasil-Estados Unidos, 
além de dizer que “contava com 
os Estados Unidos para libertar a 
Venezuela”, o presidente brasileiro 
transmitiu o seu posicionamento 
favorável às políticas liberais na 
economia brasileira no sentido de 
facilitar investimentos estrangeiros. 

Não custa lembrar que a cereja do 
bolo para que esta mensagem otimista 
aos capitalistas estadunidenses vingue 
é necessária a aprovação, entre outras 
medidas, da Reforma da Previdência, 
um dos mais brutais ataques sofridos 
pela classe trabalhadora brasileira. 
Soma-se a essa medida, a continuidade 
do pagamento da dívida pública 
externa e interna ao capital rentista, 
com o consequente sucateamento 
dos serviços públicos, a privatização 
de mais estatais e a entrega de outros 

setores, como petróleo, mineração, 
aeroportos etc.

enTrega da base de alcânTara e 
ouTras capiTulações aos ianques
No mesmo dia 18, Bolsonaro e o seu 
fiel escudeiro Sérgio Moro, visitaram 
a CIA, a agência de inteligência, 
mostrando, que não eram infundadas 
a suspeitas da relação do  ex-juiz 
e atual Ministro da Justiça, com o 
Departamento de Estado norte-
americano. Coincidentemente, nesse 
mesmo dia, Estados Unidos e Brasil 
assinaram um acordo para viabilizar 
o uso comercial da base militar de 
Alcântara no Maranhão, acordo este 
que tinha fracassado, em 2002, no 
governo FHC. 

Em um gravíssimo ataque à 
soberania nacional, americanos 
vão ter áreas de acesso restrito 
no território brasileiro, na base 
de lançamento de satélites mais 
estratégica do mundo por conta 
da sua localização, para “evitar 
espionagens”.  Sequer existe clareza 
no acordo se ao menos haverá troca 
de tecnologia entre Estados Unidos 
e Brasil. A lamentável entrega da 
base de Alcântara ao imperialismo 
norte-americano é a declaração de 
que o Brasil passa a ser o aliado 
prioritário para os Estados Unidos 
fora da OTAN (Organização do 
Tratado do Atlântico Norte)

Também no dia 18 e não por 
menos coincidência, foi firmada uma 
parceria da Polícia Federal com o FBI, 
que permite que as duas intituições 
possam trocar dados biométricos 
sobre pessoas investigadas nos dois 
países e sobre possíveis ameaças nas 
regiões de fronteiras.  E ainda no 
dia 18, Bolsonaro retirou a exigência 
de visto para cidadãos dos Estados 
Unidos, Canadá, Japão e Austrália, 
sob a alegação de incrementar o 
turismo. Curiosamente, a medida que 
começará a valer em junho de 2019 
não teve nenhuma contrapartida, ou 
seja, brasileiros continuarão a precisar 
de visto para entrar nos países 
beneficiados pelo governo brasileiro.

Para coroar tanta submissão aos 

Estados Unidos no dia 18, Bolsonaro 
deu entrevista a Fox News e no 
embalo do discurso anti-imigrantes 
de Trump que atinge principalmente 
os latinos, em particular os 
mexicanos e portorriquenhos, 
Bolsonaro declarou que “a grande 
maioria dos imigrantes em potencial 
não tem boas intenções, nem 
quer o melhor ou fazer bem ao 
povo americano”. Detalhe: mais 
de 1 milhão de brasileiros moram 
nos Estados Unidos, inclusive 
alguns em situação irregular. No 
dia seguinte, percebendo que sua 
bajulação e baba-ovismo o levara a 
cometer uma tremenda mancada, se 
desculpou pelo que falou e disse ter 
se equivocado.

Na reunião do Ministro da 
Fazenda, Paulo Guedes com o 
negociador estadunidense, Roberto 
Lighthizer, a tentativa do governo 
brasileiro de abertura do mercado 
norte-americano à exportação da 
carne brasileira fracassou. Cobrado 
pelo representante do imperialismo 
sobre o volume de exportações do 
agronegócio brasileiro para a China, 
hoje a principal parceira comercial do 
Brasil, Guedes, em uma postura de 
lacaio e entreguista, acordou com os 
Estados Unidos, zero de tarifa para 
a entrada do trigo estadunidense em 
nosso país, com tarifa zero.

No último dia da visita, 
Bolsonaro teve um encontro de 
escassos vinte minutos com o 
chefe do Império norte-americano, 
Donald Trump. Ainda que se 
alinhando politicamente com os 
Estados Unidos no apoio a Guaidó 
contra Maduro na Venezuela e 
declarando unidade com os ianques 
“no que for possível fazermos juntos 
para solucionar o problema da 
ditadura venezuelana,  o Brasil estará 
a postos”, prevaleceu, entretanto, a 
posição dos militares brasileiros de 
não intervenção no país vizinho, 
que sabem que o buraco é muito 
mais embaixo, mesmo frente à 
pressão de Trump que tenta com 
o governo colombiano e com o 
governo brasileiro “terceirizar” o 

conflito com a Venezuela.

brasil aceiTa ser rebaixado 
para ficar do lado dos esTados 
unidos na guerra comercial com 
a china

E mesmo se posicionando no 
sentido de que vai manter as boas 
relações comerciais com a China, 
Bolsonaro aceitou a exigência do 
presidente norte-americano de 
perder o tratamento diferenciado 
de país em desenvolvimento na 
Organização Mundial de Comércio 
(OMC) para contar com o apoio de 
Trump para entrar na Organização 
para Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE), de perfil 
liberal, cujos país participante dá um 
sinal aos investidores estrangeiros de 
que é um país confiável.  Registre-
se que vários países entraram na 
OCDE e não abriram mão do status 
diferenciado na OMC. Para se dar 
um exemplo, o status de país em 
desenvolvimento na OMC permitia 
o Brasil vender um celular aos EUA, 
pagando menos imposto do que um 
país em desenvolvimento.

Após essa escolha, o Brasil 
que sempre teve uma postura de 
negociador neutro com os EUA, 
China e Rússia, deverá ser bastante 
prejudicado nas negociações 
relacionadas com o comércio 
internacional. Ou seja, o governo 
aceitou o rebaixamento do Brasil 
para favorecer a estratégia de Trump, 
dentro da sua estratégia de “guerra 
comercial com a China”, de minar 
o país asiático. O alinhamento 
automático, ideológico e servil de 
Bolsonaro aos Estados Unidos: a 
“recolonização” do Brasil. 

Na visita de BolsoNaro: suBmissão total do 
GoverNo Brasileiro ao trump 



Cultura

Recentemente, Rennan 
da Penha, conhecido por ser o 
idealizador do Baile da Gaiola, 
foi condenado por associação ao 
tráfico de drogas. O funkeiro está 
foragido e sua defesa argumenta 
que as provas consideradas para a 
condenação apenas demonstram 
a relação de um morador da favela 
com a entrada do caveirão da polícia 
e o medo de que os vizinhos sofram 
com um novo episódio de violência. 
É muito comum que as pessoas para 
se protegerem dos tiros avisem umas 
às outras quando a polícia “sobe” o 
morro.  No entanto, para a Justiça, 
ele atuava como “olheiro” e teria a 
função de informar a movimentação 
da polícia através das redes sociais.

É notória a truculência policial 
nas comunidades mais carentes e 
desprovidas de acesso aos serviços 
públicos básicos. Vão entrando, 
atropelando e enxergando em cada 
morador um potencial bandido. Há 
quatro anos, o menino Eduardo, 
então com dez anos, morreu diante 
de sua mãe. O celular que tinha 
nas mãos foi confundido com uma 
arma. Poucos dias atrás, dois cães 
latiram durante uma batida policial. 
Foram executados. Alvejar cães que 

possam pertencer a alguém ligado 
ao tráfico não parece contradizer em 
nada a ordem do governador de que 
qualquer um que porte um fuzil deve 
ser abatido.

O baile da gaiOla

Rennan da Silva Santos tem 
25 anos. A recente exibição no 
programa Fantástico, da TV Globo, 
de imagens suas beijando a mão 
de um traficante na Vila Cruzeiro, 
Complexo da Penha, gerou uma série 
de divergências com relação ao seu 
caso.  Enquanto o promotor Salvei 
Lai, que analisa o inquérito, considera 
que as imagens consistem em uma 
evidente associação ao tráfico, 
Leonardo Pereira Mota, fundador 
da Associação de Profissionais e 
Amigos do Funk e Álvaro Quintão, 
presidente da Comissão de Defesa 
dos Direitos Humanos da OAB- RJ, 
têm opinião diferente. Para eles, o 
que está em jogo é a criminalização 
do funk.

O Baile da Gaiola é considerado 
o melhor baile funk do Rio e atraía 
moradores da zona sul. Chegou a ter 
como atrações, sem nenhum luxo, 
Mano Brown, Viviane Araújo e Nego 
do Borel. O baile, agora suspenso 

por ordem judicial, deve seu nome a 
um bar gradeado onde um grupo de 
pagode antecedia as apresentações do 
DJ Rennan. 

Numa estrutura semelhante a 
uma quermesse com barraquinhas e 
mantendo seu caráter periférico, o baile 
era embalado por músicas que falavam 
do tráfico e de sexo, mas apesar de 
rodeado por traficantes armados 
(cena intrínseca a qualquer favela) 
era um baile onde as pessoas apenas 
dançavam o passinho masculino e o 
rebolado feminino com as mãos nos 
joelhos. Em janeiro deste ano, pouco 
antes de sua suspensão, o baile fez uma 
edição destinada ao público LGBTQ+ 
, sendo esta a ocasião em que Viviane 
Araújo subiu ao palco. 

Na verdade, o olhar da classe 
dominante já se voltava para o 
Baile da Gaiola há mais tempo. Em 
julho de 2018, Rennan da Penha 
comemorou seu aniversário em 
sua própria festa semanal. Uma 
reportagem do jornal O Globo 
pouco depois trazia depoimentos 
de moradores alegando que não 
conseguiram dormir, pois o baile se 
estendeu até 16h de domingo e se 
queixando de como era ruim viver 
ali na Penha assim.

sarau Na queBrada! periferia orGaNizada há 8 aNos!

liBerdade para reNNaN da peNha! 

Sarau na quebrada! Periferia organizada!
Periferia organizada! Sarau na quebrada!

Há oito anos um grupo de 
poetas, rappers e amantes da arte em 
geral se reúnem e organizam o Sarau 
na Quebrada, que fica em Santo 
André (SP) na “quebrada” do Jardim 
Santo André, periferia da cidade. 

A ideia é promover, estimular e 
apresentar para a periferia a sua própria 
arte, que se produz de diversas formas 
e em vários cantos da região. Para 
aqueles que não são necessariamente 
“artistas”, também há espaço para se 
colocarem da maneira que quiserem, 
sempre com respeito à todas e todos 
presentes, com o microfone aberto 
para que possam colocar suas ideias a 
partir de relatos, poesias que desejam 
declamar ou até uma música que se 
sentiram bem em cantar.

Além disso, o evento já tomou 
várias formas, mas sempre teve 
explícito o seu caráter político de 
contestação e reflexão da realidade 
social, com cunho crítico de expressar 
a arte dos trabalhadores, com recorte 
de gênero, raça e orientação sexual, 
o Sarau na Quebrada já promoveu 
seus espaços em diversos locais: 
nas praças, escolas ocupadas, bares 
e todo lugar onde fosse possível 
fortalecer a periferia a se colocar e 
mostrar sua voz no microfone.

Há dois anos, o grupo consegue 
manter um ponto de cultura fixo no 
bairro, potencializando sua vinculação 
e diálogo com a periferia e, articula 
sempre o trabalho de expressão da 
arte e da política como possibilidade 
de repensar a nossa realidade.

Também conseguiram vencer 
o edital do PROAC de 2018, que 

possibilitou verba para promoção 
e estruturação de sua atividades, 
como inclusive a festa de oito 
anos do sarau. Infelizmente, em 
consonância com os desmonte de 
todas as políticas públicas, os editais 
do PROAC para essas atividades 
deixaram de existir, assim como 
para atividades de culturas negras 
e LGBT. O que mostra ainda mais 
a importância de fortalecer esses 
espaços para enfrentar esse sistema 
que cada vez mais, impede a classe 
trabalhadora a ter acesso à espaços 
de cultura.

Quem quiser conhecer, somar 
e participar, o Sarau na Quebrada 
acontece toda última sexta-feira do 
mês à noite, na Rua Galiléia, 131, 
Jardim Santo André-SP ou em outras 
“quebradas” que a arte pede para ter 
voz!

linha de frente:
Guilherme Siqueira

As ladeiras faziam parte de seu cotidiano
Vinham como vielas e becos do morro
Outras vezes como as dificuldades da vida
O preconceito, a miséria, a pobreza
Sua personalidade cheia de compaixão 
Moldou-se a autoestima periférica

As andanças eram para ver pessoas, 
As que tinham fome, 
As que não tinham teto,
 As que sofriam, 
Sofrimento esse que era amparado por ela 
E outros ativistas

O cotidiano era feito de dor, 
De luta, de busca e esperança, 
Mas como alento o destino chegava 
Mostrando mortes insanas,
Como um suspiro, 
Sua emoção tomava conta de toda sua alma, 

Sua cor de pele era forte, 
Sua ancestralidade desde seus pais aos orixás 
A acompanhavam para que vencesse qualquer 
desafio, 
Qualquer batalha, 
Sua pele tinha resistência 
E sobrevivência encravada em todos os poros 
corporais,

Sua ambição não era individual, 
Ela tinha um sonho como Martin, 
Mas tinha a voracidade de Dandara, 
Sua gana era viver uma vida equitária, 
Justa e cheia de dignidade, 
Seja na favela, no centro e na avenida, 
A liberdade era sua causa,

Porém, em uma noite derradeira 
O céu estava mais brilhoso que o habitual, 
Essa estrela cadente que mais parecia uma 
constelação 
Havia encontrado por nossas vidas 
E como um suspiro passou, 
Mas o pedido foi feito: 
“De punhos levantados nós pedimos por 
revolução!”

Seu legado se perpetua,
Com as mãos entrelaçadas, 
A luta continua,
Nessa estrada de lástima
A esperança ainda é almejada!
Marielle Franco Vive!


